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هةلَسةنطاندني

وتةكاني فةلسةفةخوازيَك لة
تةرازوي عةقلَ ومةعريفة وواقيعدا


بةناوي خواي خاوةن رِةمحةتي رِةمحةتكار


دةستثيَك
سوثاس بؤ خوا ،سوثاس بؤ ثةرسرتاوي هةق ،سوثاسيَك شايستة بيَ ب ة
جةاللةت وطةورةيي ئةو ،بةردةوام بيَ بة بةردةوامي ئةو ،قورس وسةنطني بيَ
بة سةنطيين عةرشي ئةو ،فراوان وزؤر بيَ ب ة زؤري دروس تكراو ووش ةكاني
ئةو ،زانا وئاطادارة بةوةى بووة وبةوةشي ئةبيَ ،بةوةى نةبوة وبةوةشي ن ابيَ،
طةر ببواية ضؤن دةبوو ،بؤ نةبووة وبؤ نابيَ؟ بيسةر ودانا وزان ا وك ار ل ةجيَ
وبةجيَ لة بؤ ئةوةى دةشيَ ولةو كاتةى بشيَ ،بةرزى وثريؤزي ومةزني بؤ ئةو
خوايةى كة طةآليةك لة دارةكةى بةر نابيَتةوة مةطةر بة زانسيت ئةو نةبيَ.
شايةتي ئةدةم كةوا موحةممةد بةندة وثةيامب ةر ورِةوان ةكراوي خواي ة،
«سويَند بةخوا هيض شتيَك نةما لة هةق ورِاسيت ،لةوةى سودي بؤتان ه ةبيَ
مةطةر بؤم رِونكردونةتةوة وثيَم رِاطةياندون ،هيض شتيَكيش نةماوة ل ة الري
وضةوتي ،مةطةر بيَدارم كردونةتةوة ليَي وثيَم رِاطةياندون» ،داوي ئةوة:

َة ئامسانيانة ض اوثيَكةوتنيَك ك را لةط ة َ
لةم ماوة لة يةكيَك لةو كةنال

َكي دةس توري
دوو ع ةناني لةم ةرِ ش ياوي دةس توري ع ةناني وبيَك ةل
َاانان،
ئيسالمي ،ج ا ب ةهؤي هيَرش ي زؤري ان ب ؤ س ةر ئيس الم وموس َ
كاردانةوةى توندي ليَكةوتةوة ،منيش ليَرةدا لةس ةر هةن ديَ قس ةى نيَ و
5

َويَستة دةكةم ،ولةم ض ةند خاَل ةى خ وارةوة
بةرنامةكة ثشتيوان بةخوا هةل
دةيطوشيَرم(:)1

كيَشة طةورةكة ناشارةزايي وطةحنالَي بووني نةياراني ئيسالمة
لة ئيسالم
َةيَ :كيَش ة طةورةك ةى ئيَا ة لةط ة َ
ثيَشرت وتومةة وييَتةتاد دةيل
َي بووني ان ل ة
َي ب وون وط ة ال
نةيارامنان بريتية ل ة ناش ارةزايي ون ا ح ال
ئيسالم ،دةى« :الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ،كة تؤ ح وكم دةدةي
َي بووي -ئةمة ئةط ةر
لةسةر شتيَك بةطويَرةى ئةوة دةبيَ كة لةوشتة حال
هةوا وئارةزو ببةينة دةرةوة كة من ثيَم واية ثشكي شيَري هةية لةو برِي ار
وديدة هةآلنةى لةسةر ئيسالم دروس دةبن ودةدريَ .-

بؤ دةستوريَكي ئيسالميمان دةويَت؟
برِؤمة سةر باسي ئةوةى :بؤ دةستوريَكي ييتالميمان دةويَ؟
َيَك ل ة
َب ةت لةب ةر زؤر خ ا َ؛ طرنطرتيني ان :ئيَا ة وكؤم ةل
هةل
َيَني :ئةم خاك وهةوا وئاو وئامسان وشةو ورِؤذ و  ...هت د
عةنانيةكانيش ئةل
ه ةمووى دروس تكراوي خواي ة  ،ئاي ا ب ةبيَ ئ ةم دروس تكراوة ورد
وموحكةمانةى خ وا ذي ان ب ةردةوام دةب َي ؟ بيَطوم ان ن ةخيَر ،بؤض ي؟
( )1هةر ئةو كاتة لة «طؤظاري وةآلم» بآلوكرايةوة.
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ضوونكة خوا  خؤي دروستكارى ه ةموو بون ةوةرة وزاناي ة ب ة ه ةموو
شتيَك وبة نهيَين وئاشكراكان ،داناية كة ضي شياوة ،بؤ كةى ش ياوة ،وب ؤ
كويَ ش ياوة ،وض ؤن ش ياوة  ،...ي ا نةش ياوة ب ؤ نةش ياوة؟ ب ةو ش يَوة
خولقاندوويةتي كة بشيَ وبطوجنيَ.
بؤية ئةم ذيانة ئاوها جوانة وطوزةران بةردةوامة ،دةبيين ئامسان ش ينة
رِةش نية ،ئةطةرنا ئ ةو جواني ةي ن ةدةما ،ه ةوا رِةنط ي ني ة ،ئةط ةرنا
يةكرتمان نةدةبيين ،نة قورسة ونة سوكة ئةطةرنا دووايي مبانويستاية هةوا
َباذين يان ئةبواية سةرمان بنوساية بة خاك ةوة ،ي ان س ةربكةوتيناية
هةل
َبا ذين -ئةم ة ئةط ةر ذي ان م ابيَ،-
بةسةر شتيَك تا تؤزيَ ك ه ةوا هةل
هةروةها ئاو ،نة تام ونة بؤن ونة رِةنطي نية .ئةط ةرنا هةن ديَك تةبيع ةت
حةزي لة هةنديَ بؤن وتام ورِةنط نية.
ئةمة خةلقي خواية وهةموومان ثيَا ان واي ة ع ةيي ني ة ،ئ ةى ب ؤ
ئةبيَ خةلقةكةى بيَ عةيب بيَ بةآلم شةرعةكةي عةيبدار بيَ ؟! ئةم ة
هةر بؤ خؤي نةسازي ودذ بةيةكي «تناقض » نية؟! هةربؤية ضؤن ب ةبيَ ئ ةم
نيزام وسيستةمة طةردوونيةى خوا -إن صح التعبيار -دايناوة ذي ان نابيَ ،
َكي داناوة -ك ة ش ةريعةتةكةيةتي-
بةبيَ ئةو سيستةمةشي بؤ ذياني خةل
ذيان بة رِيَكي نارِوات.
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ياني تؤ ئةطةر بة طويَرةى كةتةلةؤك ئةو ئاميَرة بةكارنةهيَين ،نابيَ ،
بؤ منونة هةنديَك ئ اميَري كارةب ايي ئ ةبيَ ك ة ل ةبار داتط رت ب ؤ ض ةند
سةعاتيَك داينةطريسيَين ،ئاوها نوسراوة ،ك ة وات ن ةكرد ئةوس ا ئةط ةر
خؤي دة سا َ ئيش بك ات ،ب ؤ ت ؤ لةوانةي ة مانط َي ك ئ يش بك ات ي ان
رِاستةوخؤ بسوتيَ .
جا ئةطةر عةنانيةت ثيادة بكةين ،ئا بةو ضةشنة ذيان تيَك دةضيَ .
ورضايت لكام
َيَني :ئةبيَ ئيسالمةكةى خ وا دةس تور بيَ
بؤية ئةل
اْلسآلم د ًيناق] .واتة« :ورِازي بووم ئيسالم دينتان بيَ  ،بؤية ثيَ وةى ثابةن د
بن».
ئةمةش واتاي :أآل لاُ الَلا واَرار تباقرل اّ رب العاقلمين]ة .وات ة:
«دروستكراوةكان هةمووي هي خوان ،وفةرمانةكانيش هةر بؤ ئةون».
هةروةها دةستوري عةنانيةمتان ناويَ ،ضوونكة بةرِاسيت زؤر ناشريينة،
ئةوشتة جوانانةى تيَيداية ئيسالمةكةمان دةستةبةري كردووة -احلاد هلل،-
َدانةك ة
ئيرت بؤ واز لةو خوانة ج وان ورِازاوةى خ وا بهيَ نني ورِوبكةين ة زبَ
َدان ة هةي ة ب ةتامرتة ل ةوةى س ةر س فرة
وبََ يَني :ئ ةو خواردن ة ل ةم زبَ
وخوانةكة.
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عةملانيةت خؤي شيَواوة يا دةشيَويَنريَ؟!
َيَ «دةستيَك هةية كة سةيكؤالريز دةيةيَويَ َ» .ن ا ،ن ةخيَر،
يةل
َك وتراوة :عةنانيةت نيَ ر
َك ضاوي هةية ،بة خةل
بةرِيَزان دوونيا رِؤشنة وخةل
لة نيَر مارة دةكات ،بةمة عةنانيةت دةشيَويَنريَ يا ه ةر خ ؤي ش يَواوة؟!
َةكان بةضاوي خؤيان دةيبينن!
َك لة كةنال
ئةمة هةقيقةتة وخةل

عةملانيةت ئايدؤلؤذيا؟!
َيَ «عةملانيةت يايدؤلؤذيا نية».
يةل
ئةمة يا ضةواش ةكردنة ،ي ان تيَنةطةيش تنة ل ة مان اي ئاي دؤلؤذيا،
ئةطةرنا ئايدؤلؤجيا واتة ئةفكار وئارِائ وعةقائي د! ب ة ك وردي بريوب اوةرِ
وفيكر ورِاوبؤضوون دةطةيةنيَ  .ئيرت ضؤن عةنانيةت بريوباوةرِ وفيكر ني ة؟!
ئةطةريش وةكو زاراوةي ةك تةماش اي بك ةين :ل ة كت يَي« :اللغا العرييا
َيَ« :رجموعا اآلراء واَفكااقر والعققئا والفلساافق
المعقصاارة»دا ه اتوة ئ ةل
التي يؤرن يهق شعب أو ّأر أوحزب أو جمقعا »( ،)1واتة« :بريتية لة كؤمةَل ة
رِاوبؤضون وفيكر وبريوباوةرِ وفةلسةفةطةليَك كة طةليَك ي ان ئومم ةتيَك ي ان
حيزبيَك يان جةماعةتيَك برِواي ثيَيةتي» كةواتة هةر رِاوبؤضوونيَك ه ةبيَ

(« )1اللغااا العرييااا المعقصااارة» تااافليأح أحمااا رَتاااقر عمااارل ال بعااا اَولاااىل – 1429
2008ل دار عقلم الكتبل الققهرة )144/1( .رضمح ( )381أي وولوجي .
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َيَك برِواي ان ثيَ ي ه ةبيَ ئ ةوة ئايدؤلؤذياي ة ،لةوان ةش
ه ةر كؤم ةل
عةنانيةت.
هةروةها لةوةودووا خوا ويسيت ليَبيَ لة فةرهةنطة بيانيةكانةوة ئةوة
دةبيني كة سيكؤالر وعةناني ةت ئايدؤلؤجياي ة وب وواري طوم اني تيَ دا
ناميَنيَ .

بؤ دذي تيَثةرِاندني ماددةى شةشن؟
َيَ «دذي تيَثةرِاندني ماددةى يةي .»:با بةوة دةس
يةل

ثيَبك ةين

َيَ :ئ اييين ئيس الم
َيَ كة ئ ةمان دذي ن؟ ئ ةل
بزانني ماددةى شةش ضي ئةل
سةرضاوةى سةرةكي ياسادانانة.
ئةى با بزانني بؤ دذين؟ وةآلم« :لةبةر يةوةى ييتال حوكمي بةربةري
تيَداية -كة دةقي قسةي خؤيانة لةبةرنامةكةدا.»-
كة ئةوةمشان زاني با بزانني ،ئةو دوو رِِِؤشنبرية! دةيانفةرمو :دذي
ئاييين ئيسالم نني.
بةرِيَزان كةواتة لة خؤيان بثرسن :هةر بةرِاس دذي ح وكاي بةرب ةري
َي ه ةنطوين
نني؟! يان ئةتانةويَ بة قين اعي دذي دي ن ن ني ،ذةه ر تيَك ةل
بكةن؟!
َيَن
ثاشان ب ؤ رِاس تةوخؤ بانطةش ةكةتان ناك ةن؟ مةط ةر خؤت ان ن ال
ئيسالميةكان كةمينةن!؟
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َكانةى كة دذاي ةتي
َاانان ئاطادار دةكةمةوة لةو خةل
بؤية ليَرةوة موسَ
َيَ :دةس توري
َس ؤزي ب ؤ دي ن :ي ةكيَكيان ئ ةل
دين دةكةن بةآلم بةناوي دل
ئيسالمياان ناويَ تا ئيسالم ث اريَزراو بيَ ل ة توندووتي ذي .ئةوةك ةيان
َيَ :دةستوري دينياان ناويَ بؤ ئةوةى ويَنةيةكي جواني ئيسالم ثيش اني
ئةل
َاانان داواي
َيَ :لةب ةر خ اتري موس َ
جيهان بدةين ،ئةمةك ةى تري ان ئ ةل
َاانان بة ئاسودةيي بذين!! ئةوةك ةى
دةستوريَكي سيكؤالر دةكةين تا موسَ
َيَ :س يكؤالر وات ة رِزط اركردني ئيس الم ل ة دةس ئيس المي
تريان ئةل
سياسي! ئةمة بريتية لة فةلس ةفةى :نابيت ة ئيس الم ت ا واز ل ة ئيس الم
نةهيَني !

ثيَناسةى دروسيت عةملانيةت وهةقيقةتةكةى
َيَ -لةثيَناسةى هيَزي سيكؤالر« :-هيَزي سيكؤالر يةةو هيَزةيةة
ئةل
َةت ياي نيةة،
َيَ دةول
َكو يةل
نة موحليدة ،نة دذايةتي يايني دةكات ،بةل
َةةت
َيَ ،ودةول
َةةت دايةةمال
َةت موقةددةس نية ،قودسيةت لة دةول
دةول
يةبيَت ثاريَزةري يازادي هةموو اليةك بيَت ،لةوانة يازادي ياي ».
َيَم :ثيَويس تياان ب ة ثيَناس ةي ت ؤ ني ة ،ئ ةوة
ثيَش هةمووشتيَك ئةل
َيَ:
دائريةى مةعاريفي بةريتانية ئةل
Secularism: any movement in society directed
away from otherworldliness to life on earth.
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إلاااى صااار الناااق

«هاااي كااا حركااا اجتمقعيااا تهااا

وتاااوجيههم رااان

االهتمقم يقآلخرة إلى االهتمقم يهذه ال نيق وح هق».
واتة« :هةر بزوتنةوةي ةكي كؤمةآليةتي ة ئام اجني ثاش طةزكردنةوةى
َكة لة بايةخدان بة دووارِؤذ بؤ بايةخدان بة دوونيا ب ة ت ةنها» ودووني ا
خةل
نةويستةكان بكاتة دوونيا ويس .
هةروةها لة فةرهةنطي «العقلم الج ي »ى لؤبس رتدا ل ة باس ي وش ةي
َيَ« :االعتققد يفن ال ين والشؤون الكنسي ال دخ لهاق فاي
«»Secularدا ئةل

شؤون ال وول وخقص التريي العقر » واتة« :بريوبرِوابوون ة ب ةوةي ك ة دي ن
َةت داري وبةتايب ةت
َيَسا هيض هةقي ني ة ب ة كاروب اري دةول
وكاروباري كَ
ثةروةردةي طشتيةوة».
َيَ :secular« :دنيااويل أو
ول ة فةره ةنطي ئؤكس فؤردا ه اتوة ئ ةل
رقديل ليس دينيق وال روحيق؛ رث التريي الالديني ل الفان أو الموسايقى الالدينيا ل
ً
ً
َيَ« :س يكؤالر وات ة
الساال الالديني ا ل الحكور ا المنقضض ا للكنيس ا » ئ ةل

دوونياطةرايي ،ماددةط ةرايي ،ن ة دي ين ون ة رِوح ي ،وةك و ث ةروةردةى
الديين ،هونةر يان مؤسيقاى الديين ،دةسةآلتي الديين ،حكومةتيَك ك ة
َيَسا بيَ » .ه ةروةها باس ي واتاي ةكي ت ري دةك ات
َوةشيَنةرةوةى كَ
هةل
َيَ« :الاارأي الااذي يقااو ح إنااُ ال ينبغااي أن يكااون ال ا ين أسقس اقً لألخااال
وئ ةل
والتريي » واتة« :ئةو رِاوبؤضوونةية كة ثيَي واية :نابيَ ئايني بنةما بيَ ب ؤ
رِةوش وثةروةردة».
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َيَ« :سةيكؤالر نةة
جا بيَينةوة سةر وةآلمي دوو هاورِيَكةمان ،كة ئةل
موحليدة» ئةوة ساي وثةيج وضاالكي وطؤظ ار ورِؤذنام ةكانيانن ش اهيدي
لةسةر ئةمة دةدةن يان بة درؤي دةخةنةوة؟! وا دةزامن زؤربةى دووةمة.
ثاشان ئةطةر عةناني ةت واش ن ةبيَ  ،ب ةآلم ئ ةو ك ةش وهةواي ةي
َقيَينَ كةش وهةواي دارِم اني رِةوش وئ ةخالق وب ةها باآلك ان
دةخي ول
وبآلوبوونةوةى ئيَحادة .يةطةر عةملانيةت ييلحةاد نةةبيَت رِيَخؤيةكةرة
بؤي .يةطةر عةملانيةت ثياو لة ثياو مارةكردن نةبيَت ليَكةوتةكةيةتي.
سةبارةت بةوةى« :سيكؤالر دذايةتي يايني ناكةات» ،ئ اخر ب ةرِيَزان
نيوةى بةرنامةكة س وكايةتي ب وو ب ة ئ ايني وةك باس ى هةن ديَك لةوان ة
دةكةين -بة ويسيت خوا ،-ئيرت منونةى دةرةكي ثيَويستة؟!
ثاشان ميَذو وواقيع ي عةناني ةكان ش اهيدة لةس ةر ئةم ة ،ك ةما
ئةتاتوركي عةناني دذايةتي ئايين نةكرد ،ئازادية ئاينية تاكةكةس يةكاني
قةدةغة نةكرد؟! لة دايكي دميوكراس يةت ل ة فةرةنس ا حي اد قةدةغ ة
نية؟! لةناو جةرطةى ئةوروثا رِؤذنامة جيهانيةكانيان باسي ئةوة ناكةن ك ة
َاانان رِوبةروي دذايةتي دةبنةوة؟! ل ةو وآلت ة ئةوروثيان ة ،كوش تين
موسَ
َاانيَك وةك ي ةك ني ة ،ل ة ئ ةمريكاي ع ةناني ل ة
َاانيَك ونا موسَ
موسَ
س ةردةمي ترةمث دا دةزان ي لةي ةك رِؤذدا ض ةند هيَ رش دةكريَت ة س ةر
َيَ ي ئةمان ة رِاي شةخس ني وت ةعبري ل ة عةناني ةت
َاانان؟ ناكريَ بَ
موسَ
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َاانيَك بيَ تةعبري لة ئيسالم دةك ات .ودةي ان منون ةي
ناكةن ،بةآلم موسَ
تر.

دةولَةت عةملاني بوو ،ئاينةكةشى عةملانية
َةةت بةيَ يةايت بيَةت»،
سةبارةت بةوةى« :سةيكؤالر يةيةةويَ دةول
بيَطومان ئةمة قيناع وضةواشةكارية ،ئةطةرنا دين ض ية؟ ديان ةت بريتي ة
لةوةى مرؤظ باوةرِي ثيَيةتي« :رق يت ين يُ اْلنساقن»( )1هةرضيةك بيَ ئ ةرزي
بيَ يان ئامساني ،لةو دينانة :ئيسالم ،جولةكة ،طاور ،بووزي ،عةناني ةت،
شيوعيةت...هتد .ئةمانة هةمووي دينن ،مرظةكان باوةرِيان ثيَيةتي.
َةت عةناني بوو ئةوسا ئاييين عةنانيةت ديين دةوَلةتة!
هةربؤية دةول
كةواتة ئةم بانطةشة دذ بة يةك ونةسازة.
لةمةوة رِون بوويةوة كة ئةم بانطةشةية مةح ةلَي ل ة ئيعراب دا ني ة،
َة وقسةى دذبةيةكي وا بكات!
ئةطةرنا كةسي رِؤشنفيكر نابيَ هةل

(« )1ال ّ يقن ح رق يت ين ياُ اْلنساقن»« .المعجام الوساي » تافليأح إياراهيم رصا فىل أحما
حساان الزيااق ل حقراا عباا القااقدرل رحماا علااي النجااقرل رااقدة د ي نل ( )307ل ال بعااا
السقدس 1429ل النقشرح رؤسس الصقد لل بقع والنشرل طهران.
14

وآلتاني رِؤذئاوا لة دةستور باسي ئايين فةرمي دةكةن
َويَستة لةسةر ئ ةم قس ةيةي
هةروةها ئةكريَ لة رِوانطةيةكي ترةوة هةل
َيَن ،ط رنط
بكةين ،كة بؤت دةردةخات هةنديَك رِؤشنبري ن ازانن ض ي ئ ةل
كردني قسةى زلة!
َةتي سةيكؤالر يةاي نيةة» .كةض ي
َيَ« :دةول
ئةويش ئةوةية كة ئةل
زؤريَكي وآلتاني رِؤذئاوا ئايين فةرمي وآلتيان طاورة ،ئيرت كاسؤليكي بيَ
يان ثرؤستان يان ئةرسؤزدؤكسي يا هةر ئاينزايةكي تر( ،)1بؤ منونة:

دةستوري نةرويج :ئايين فةرمي ئينجليكاني ثرؤتستانيت
لؤسةرية
وآلتي نةرويج وآلتيَكي ئةوروثية ،نيزامي ثادشايية ،لة ماددةي دووي
()3
اني
َيَساي( )2ئ ين َي ك
َ
ةتي ك
توردا ديان
دةس

( )1كة من ليَرةدا بة زؤري باسي وآلتاني رِؤذئاوا دةكةم وباس ي ئ ايين نةس رِانيةت
دةكةم ،لةبةر ئةوةى ئةوان زؤرتر برِوايان بة ئةوروثا هةية وزياتر لة فريشتةوة نزيكة!
َاانان .مةبةس تيش ل ة
( )2واتة :كةنيسة ،يانى :ثةرس تطا ،وةك مزط ةوتي موس َ
َي طرتوة ،نةك ضووار ديوار.
َيَساكة هةل
َيَسا ئةو بؤضوونةوةية كَ
كَ
َيَس اي ئينطَي زي دةك ةويَ .
( )3يا ئينطَيزي ،يةكيَكة لةو بؤضوونانةى ش ويَين كَ
ئينطَيزيش نيسبةتة بؤ وآلتي ئينطَتةرا (بريتانيا) .برِوان ة« :الماورد الحا ي »ل تافليأح
رنيار البعلبكايل وررازي رنيار البعلبكايل وش ةي «59 »Anglicanل دار العلام للماليااينل
َي ضاثل ييرو .
بةبيَ سال
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ثرؤتستانيت( )1لؤس ةري( )2ب ة دين ى ف ةرمي وآلت دادةنيَ  ،وثيَويس تة
دانيش تواني وآلت ن ةوةكانيان لةس ةر ئ ةوجؤرة ئايدؤلؤجياي ة ث ةروةردة
بكةن.
( )1طروثيَكى طةورةن لة سيَ طروثة طةورةكةى طاورةك ان «ثرؤتس تان  ،كاس ؤليك،
َيَساي رِؤذئاوايي (كاسؤليك)
ئةرسؤدؤكس» ،وبة ئين يل وعةقلَ ئيعرتازيان كردة سةر كَ
َيَساي ئةرسؤدؤكس كة ثيَي ئةوتريَ رِؤذهةآلتي ضوونكة شويَنكةوتواني ب ة
(بةرامبةر كَ
زؤري لةويَن) ،بؤي ة ل ة كاس ؤليكةكان جيابوون ةوة (وةك و ض ؤن ئةرسؤدؤكس يش ل ة
َيَسةكةشيان ثيَي دةوتريَ  :ثرؤتستان  ،لة «»protestةوة
كاسؤليك جيابوونةتةوة) ،كَ
هاتوة ،واتة ئيعرتاز ،ضوونكة ئيعراز دةكةنة سةر هةر شتيَك دذي ئين ل بيَ  ،وت ةنها
شويَين ئةو دةكةون ،بؤيةش ثيَيان دةوتريَ «ئين َي» ،وثيَشيان واي ة ه ةموو كةس يَك
دةتوانيَ ل ة ئين ي ل تيَبط ات .برِوان ة« :الموسااوع الميساارة فااي اَديااقن والمااذاهب

واَحزاب المعقصرة» إشارا ح راقنب يان حماقد الهجاري ()615/2ل النقشارح النا ووة العقلميا
لل بقع والنشر والتوزيبل الريقضل ال بع الَقرس .2003

( )2نيسبةتة بؤ مارتن لؤسةر كينط ،كة يةكيَكة لة رِاهبة طاورة بةناوبانطةكان ،لة
َاانيا لة دايكبووة لة  ،1483كة ئةو ه ةموو بؤض ؤنة خ وراث وثوض ةى طاورةك اني
ئةل
بينيوة بة تايبةت دوواي ئةوةى لة  1510سةرداني رِؤماي كرد ب ؤ تةب ةروك ك ردن ب ة
ثريؤزييةكاني ئةويَ ،بيين :ئةمة بؤ ليَخؤشبووني تاوانة ،ئةوة نهيَين تةوبةكردني الي ة،
َي وبةدرِةوشتية هةية لة
وئةمة ثيَداني ضةكي ليَخؤشبوونة ،وئةم هةموو دياردةى طةندةل
سَكي رِاهب وطاورة ديندارةكاندا ،بؤية بزوتنةوةي ةكي ضاكس ازي دروس تكرد ل ة ن او
َي  1520بيَبةش دةكريَ  ،دوواج ار دةرِوات
مةسيحيةت ،ئةوةبوو بة برِياري ثاثا لة سال
َااني ،كة ش يت وا ل ةو
عةهدي جةديد (بةشيَكي ئين يل) وةردةطيَرِيَتة سةر زماني ئةل
ئاينةدا قةدةغةية وثاثا وطةورة ثياواني ئةو ئاينة ئ ةتوانن ل ة ئين ي ل تيَبط ةن ن ةك
وةربطيَرِدريَ بؤ هةموو كةسيَك ،هةربؤية بؤضووني لؤسةر ئةوةندة كاريط ةري دةبيَ ،
َاانيا ،دةسةآلتداراني ئةويَ
كاتيَك ئياثراتؤرِ داواي بة دةستةوةداني لؤسةر دةكات لة ئةل
َي ئياثراتؤرين لة هةمووشتيَكدا مةطةر شتيَك
ئةَليَن :بةسةرضاو ئيَاة ئامادةى طويَرِايةل
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َطراني
َيَ  :ثيَويس تة ثاش ا ل ة ه ةل
هةروةها لة ماددةي ضوواردا ئ ةل
َيَساي ثرؤتستانيت لؤسةري بيَ .
بريباوةرِي كَ
َيَ ي :س ةرؤكي عيَ راق ي ان س ةرؤكي
جا ئةمة وةكو ئةوةي ة واي ة بَ
َاانيَكي( ،)1سونين( ،)2شافعي( ،)3بيَ .
هةريَاي كوردستان ،ئةبيَ  :موسَ
شاياني باس ة ئ اآلي وآلت ي ن ةرويج بريتي ة ل ة
خاضيَك .هةروةها درومشةكةشيان ديسانةوة خاض يَكي
تيَداية لةسةر تاجةكة ،جا هةتا ئةو رِادةية ئاينني!
دوويَينَ « »28.7.2015يةكيَك لةو عةنانية الررِةوانة -ل ة
َب ةت ع ةيي ن ةدةهات:-
َيَكي ئامسانيةوة -دةيوت -هةل
كةنال
َطةى ئةوةى سةددام عةناني نةبووة ئاآلى وآلتةكةيةتي ك ة
«ب ةل
«اهلل أكرب»ى تيَداية!».
َيَى نةرويج عةناني نةبيَ  ،ضوونكة ئاآلكةى خاضي تيَداي ة؟! ي ان
تؤ بَ
ئةو وآلتانةى ئيَستا باسيان دةك ةين؟! ئةط ةر ئ ةم وآلتان ةى ئيَس تا م ن
دذي كتيَي ثريؤز بيَ ويان هيض دةقيَك لةس ةري ن ةهاتيَ ،بؤي ة تةس َيايان ن ةكرد،
ئةمةش خودي ئةو بؤضوونةوة بوو لؤسةر بآلوي دةكردةوة.
َطرتوة وذمارةيان سةدان مَي ؤن
لؤسةريش بةوكةسانة دةوتريَ بؤضووني ئةميان ئةل
كةسة.
( )1بةرامبةري طاور «مةسيحي».
( )2بةرامبةري ثرؤتستان .
( )3بةرامبةري لؤسةري.
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باسيان دةكةم عةناني نةبن ،لة هةموو دووني ا وآلت ي ع ةناني ني ة ،ك ة
ئةوانةى شارةزاي عةنانيةتن وخةريكن ثيَوةى دةزانن ن ةرويج ل ة س ةروى
ليسيت ناوي وآلتاني عةنانية!!
هةر بؤ زانياريتان يةكةم زؤرترين ناو لة نةرويج« :لؤقا يان لؤط ا»ي ة،
كة ناوي ئين يَيَكة لة ضووار ئين يَةكة ،دوواي ئةوة ن اوي« :مورق وس»
«رارضس» ،ك ة ن اوي ئين يَيَك ة ل ة ض ووار ئين يَةك ة ،ثاش ان ن اوى:
«فيَيث» ،كة ناوي قةشة فيَيثة ،كة يةكيَكة ل ة دووان زة ثةيامبةرةك ةى
الي ئةوان ،ئين ا« :يةعقود» ،يةعقوبيش ديارة واتة« :ئيسرائيل» .ئةم ة
لة نيَرينة ،لة ميَينةش« :لينيا» ك ة ل ة «رجا لين  »MAGDALENEةوة
َكةى «رجا » ة وش ويَنيَكة ل ة فةلةس تني ،ثاش ان:
وةرطرياوة ،كة ئةسَ
«تيا» ،كة لةو هيَااوة وةرط رياوة وا لةش يَوةى خاض ة لةس ةر طؤن ا ،ئ ةم
زانياريانةشم ثشتيوان بةخوا هةموويم رِاستةوخؤ لة ساييت ف ةرمي وآلت ي
نةروجيةوة وةرطرتوة ودةس يت ت ري ن ةبينيوة ،ت ةنها واتاك ان ن ةبيَ ل ة
فةرهةنطةكانةوة دةرمهيَناوة.
َيَ ي وآلت ة ديني ةكانيان ض ؤن
ئةمة وآلتة عةنانيةكانيان ئاوهاية تؤ بَ
بيَ ؟!
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ئينجليكاني ثرؤتستانيت لؤسةري ،ئايين فةرمية لة دةنيمارك
وآلت ي دةنيا ارك ئةندام ة ل ة ي ةكيَيت ئ ةوروثا ،نيزام ي ثادش ايي
َيَساى
َيَ « :كَ
دةستورية( ،)1لة ماددةى ضووار برِطةى يةك لة دةستوردا ئةل
ئين َيك اني لؤس ةري «ثرؤتس تانيت» بريتي ة ل ة
َيَس اي ف ةرمي وآلت ... ،هةربؤي ة لةالي ةن
كَ
َةتةوة ثشتطريي وهاوكاري دةكريَ » .هةروةها لة
دةول
ماددةى دوو برِطةى شةشةم ئةوةى تيَداية« :كة ئ ةبيَ
َيَساى ئين َيكاني لؤسةري».
ثادشا ئةندام بيَ لة كَ
هةروةها ئاآلي وآلتي دانيااركيش بريتية لة خاض يَك.
ج ط ة لة درومشةكةيان ،كة خاضي تيَداية.

ئايين فةرمي ئايسلةندا ،دةستةى ثرؤتستانيت لؤسةرية
كؤماري ئايسَةندا وآلتيَكي ئةوروثي ة وئةي ةويَ
بيَ بة ئةندام لة يةكيَيت ئ ةوروثا ،بةه ةمان ش يَوة
ديين فةرمي وآلت دةستةى ثرؤتس تانيت لؤس ةرية،
َةت ثشتطريي وهاوك اري بك ات .ئ اآلي
ئةبيَ دةول
وآلتي ئايسَةندا -ب ة ه ةمان ش يَوة -بريتي ة ل ة:
خاضيَك ،ودرومشةكةشيان خاضيَكي زةقي تيَداية.
( )1واتة :مومارةسةي دةسةآلتي دةكات بة ثيَي دةستور وياسا ورِةها نية.
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ئايين فةرمي بريتانيا مةسيحي ثرؤتستانتة
وآلتي ب ةريتانيا ئةن دامي ي ةكيَيت ئةوروثاي ة( ،)1نيزام ي ثادش ايي
َيَ دةس توريَكي
دةستورية ،ديسانةوة ديين فةرمي طاوري ثرؤتستانتة .ب ةل
نوسراو نية ،بةآلم دةستوريَكي عورفية نةوة بؤ ن ةوة ماوةت ةوة .ب ةآلم ل ة
َيَ :ثيَويستة ثادشا ل ة ش ويَنكةتواني
ماددةى سيَى ياساي «التسوية»دا ئةل
َيَساي ئينطَتةراي ثرؤتستان بيَ  ،ه ةروةها ئ ةبيَ ثادش ا س ةرؤكي
كَ
َطراني بريوباوةرِي كةنيسةى
كةنيسة بيَ  ،وبرِياري رِاشكاويان هةية كة هةل
كاسؤليَكي( )2ماث ئةوةيان ني ة دةس ةآلتي ب ةريتانيا بةدةس تةوة بط رن.
وئ اآلي وآلت ي ب ريتانيا دي سان ةوة خ اض يَكي
زةق ي ت يَ داي ة ،ولة درومشةكةشياندا سيَ! خاض.
هةروةها لة بريتاني ا ئةجنوم ةن «ثةرل ةمان»ي
لؤردةك ان « » House of Lordsل ة دوو ج ؤر
لؤرد ثيَكهاتوة ،بةشيَكيان ل ؤردة رِوحي ةكانن وذمارةي ان بيس

وش ةش

( )1ئةمة ئةو كاتةبوو ،بةآلم لةم رِؤذانةدا رِاثرسي (ئةوةى ثيَي ئةَليَن رِيفراندؤم) ك را
بؤ دةرضووني لة يةكيَيت ئةوروثا وسةري ط رت وئامادةكاري ةكان ريَك دةخريَن ب ؤ ئ ةو
مةبةستة.
َكو طةورةترينيان ة
( )2يةكيَك ة ل ة س يَ مةزهةب ة طةورةك ةى مةس يحيةكان ب ةل
َيس اي رِؤم ا
ودايكيانة ودووانةك ةى ت ر لةم ةوة جيابوونةت ةوة .هةرك ةس ثاث اي كَ
َس وبةترِسن.
(فاتيكان) بة طةورةي خؤي بزانيَ كاسؤليكية .لة ديارترين رِابةراني :بؤل
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كةسة .كة نويَنةرايةتي بةرزترين كةنيسةى ئينطَي زي دةك ةن ،دةش توانن
رِيَطر بن لة ثةسةندكردني زؤر ياسا(.)1
َي 2011
كة باسي بريتانيام كرد با باس يَكى ئ ةوةش بك ةم :ل ة س ال
كامريؤني سةرؤك وةزيران وتي« :بريتاني ا دةوَل ةتيَكي مةس يحية ونابيَ
شةرم لة وتين ئةوة بكةين» .هةر لةويَ ب ةرطري ل ة رِؤَل ي دي ن ك رد ل ة
سياسةتدا.
هةروةها دةستخؤشي لة قةشةكان ك رد ب ةهؤي وةرطيَرِان ي ج ؤريَكي
ئين يَةوة بؤ سةر زماني ئينطَيزي وب ة دةس تكةوتيَكي ط ةورةي زان ي.
َيَ شانازي دةكةم بة مةسيحيةتي خؤمةوة .هةروةها وتي :حةز دةك ةم
وئةل
َيَم :ئين يل بريتانياي طةياندؤتة ئةمرِؤ(.)2
ئةوة بَ

دةستوري ئريلةندا :دةسةآلت هيَز لة خواوة وةردةطريَت
كة باسي بريتاني ام ك رد ،ب ا باس يَكي ئيَرلةن داش بك ةم ،ض وونكة
ئةوانةى سةر لة ميَذوى ئةوروثا دةردةكةن دةزانن ئيَرلةندا لة بريتانيا جي ا
بؤتةوة ،وض كيَشةيةكي ليَكةوتةوة .ضوونكة هؤك ارى جيابوونةوةك ة ه ةر
ديين بوو ،كيَشةش كة دروس ب وو ه ةر دي ين ب وو ،ض وونكة ئيَرلةن دا
( )1لة هةر ويَنةيةك خاضةكان ب ة رِون ي دةرنةك ةون ط ةورة كراونةت ةوة ت ا زي اتر
دةربكةون.
www.gov.uk/government/news/prime-ministers()2
king-james-bible-speech.
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كاسؤليكي بوون( ،)1بةريتانياش ثرؤتستان  ،جا دوواي كوشتار وبرِينيَك ي
َة جيابوونةوة ،ئةوةبوو ب اكوري ئيَرلةن دا ك ة ثرؤتس تان
زؤري سةدان سال
بوون دذي ئةمة وةستانةوة ولةطة َ بريتانيا مانةوة .جا ئةطةر الي خؤم ان
بوواية ئةيانوت ئةمانة جاش وخؤ فرؤشن لةبةر دين لةطة َ جيابوونةوة نني،
َيَن ئيَرلةندي نةتةوةيةكي جياوازة لة بريتاني.
كة تةنانةت هةنديَكيان ئةل
س ةرةتاى دةس توري ئيَرلةن دي ك ة هةن ديَك ب ؤ جياكردن ةوةى ل ة
َيَن« :كؤم اري ئيَرلةن دا» ،بةم ة دةس ثيَ دةكات:
ئيَرلةنداي باكور ئ ةل
«بةناوي سالوسي «ثقلوث»ي ثريؤز وموقةددةسي ط ةورةوة ... ،ك ة ئ ةو
سةرضاوةى هةموو دةسةآلتيَكة ديَتة دةس  ...وئةبيَ ئةو مةرجةعيةتي
َةتةكان بيَ  ،وئيَاةي طةلي ئيَرلةندا خؤم ان
هةموو كاريَكي تاكةكان ودةول
دادةنويَنني خؤمان مَكةضي ثةروةرطارمان عيس اي مةس يد دةك ةين ك ة
بةرديَ ذايي س ةردةمةكان باوباثريامن اني ثاراس توة ،ودووث اتي ه ةموو
َيَ:
ثابةندبوونيَكي خؤمان دةكةين ةوة ل ة ئاس يت وي ،»...ه ةروةها ئ ةل
«ه ةر س يَ دةس ةآلتةكةى وآلت هيَ زي خ ؤي ل ة
ثةروةدطارةوة وةردةطريَ ».
سةبارةت بة ئاآلي ئيَرلةنداي باكور -كة يةكيَك ة
( )1ئةوةى ئيَستا ث َي ي دةوت ر َي كؤم اري ئيَرلةن دا ،وثايتةختةك ةى دبَن ة ،وئةن دامي
يةكيَيت ئةوروثاية ،ونيزامي كؤمارية وهةر بة بريتاني (ئينطَيز)يش قسة دةكةن.
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لة ضووار بةشةكةى بةريتانيا -دووخاضي تيَداية .درومشةكةشيان زؤر.

ئاآلكةى ئوسكوتلةندا
هةروةها با ئاماذةيةكيش ب ة ئوس كوتَةندا بك ةم -ك ة يةكيَك ة ل ة
ضووار بةشةكةى بةريتانياي طةورة( -)1خاضيَك لةسةر ئاآلكةيةتي ،ش يَوةى
خاضةكةش بؤي ة بةوش يَوازةية ض وونكة ي ةكيَك ل ة
قةشة طةورةكانيان بةناوي «ئةندرؤ» لة يؤن ان لةس ةر
خاضيَكي هاوشيَوةي (×) كوذراوة.

لة ئينطلتةرا ئةبيَت فةرمانرِةوا سةر بة كليَساي ئينطليزي بيَت
هةروةها ثيَويس دةكات ئاماذة بة ئينطَت ةراش
بكةم -كة ط ةورةترين بةش ي نيَ و ض ووار بةش ةكةى
بةريتانياي ة ،-ليَ رةدا ئ ةبيَ دةس ةآلتدار س ةر
َيَس اي ئين َيكاني ة،
َيَساي ئينطَتةرا بيَ  ،ئايين فةرمي وآلتيش كَ
بةكَ
خاضيَك ،تةنها خاضيَك ئاآلكةيةتي!

لة يؤنان ئايين فةرمي وآلت كليَسةى ئةرسؤزدؤكساية

َي جيابوون ةوة دةدةن ل ة بريتاني ا ول ة  2014ل ة طشتثرس يةكدا%55 ،ي
( )1هةول
دةنطدةران بة نةخيَر بؤ سةربةخؤيي دةنطياندا.
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يؤنان كة يةكيَكة لة ئةن داماني
يةكيَيت ئةوروثا ،نيزامي كؤماري ة،
دةستور وةسفي ئ ايين ف ةرمي وآلت
دةكات بةوةى طاورة ،وسةر بة كَيَساى ئةرسؤزدؤكسا(« )1اَرثوذكساي »ى
رِؤذهةآلتية ،و«ومةسيحي ثةروةردطار» سةرؤكيَيت ،ونةريتةكاني كَيَيس اي
َةتةدا ثريؤز وموقةددةسة ،هةر بة ثيَي دةس تور ناياس ايية
ناوبراو لةم دةول
سوكايةتي بكريَ بة ئايين وآلت وتوشي ليَثيَض ينةوةي ياس ايي دةبيَ .
وبةمة دةس ثيَدةكات« :بةناوي سالوس ي ث ريؤز وموقةددةس ةوة .ئ اآلي
وآلتي يؤنانيش خاضيَكي رِونة ،هةر وةكو دةستورةكةيان ،هةر وةك دروش م
ولؤطؤكةيان.

دةستور لة ئيسثانيا :ثادشا ئةبيَت كاسؤليكي
بيَت
ئيسثانيا يةكيَكة لة ئةنداماني يةكيَيت ئ ةوروثا،
ونيزامي ثادش ايي دةس تورية ،ليَرةش دا ب ة ف ةرمي ئ ةبيَ قوتابي ةكان
َيَس اي كاس ؤليكي ويَنن ل ة
تةعاليا ةكاني كَ
( )1يةكيَكة لة سيَ كةنيسة سةرةكيةكةى مةسيحيةت ،ول ة كةنيس ةى كاس ؤليكي
رِؤذئاوا جيابووةتةوة ،ودان بة دةسةآلتي ثاثاس فاتيكاندا نانيَن ،لةب ةر ئ ةوةى زؤرب ةى
شويَنكةوتواني لة رِؤذهةآلتن ،بؤي ة ثيَي ان دةوت ريَ كَيَس اي رِؤذه ةآلت .وئةبن ة دوو
كَيَساي سةرةكي :كَيَساي ميسري يان قيبيت ،كَيَساي قوستةنتينية.
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َيَ  :ئ ةبيَ
خويَندنطاكاندا ،هةروةها لة دةستوردا لة ماددةى حةوتدا ئ ةل
ثاشا لة شويَنكةوتواني كَيَساي كاسؤليكي ب َي  .خاضيَك لةسةر تاجي نيَو
ئاآلكةيان هةية ،درومشةكةيان بة هةمان شيَوة.

دةستور لة جؤرجيا :ئايين فةرمي

ئةرسؤزدؤكساية

جؤرجي ا يةكيَك ة ل ة
وآلت اني ئ ةوروثا ،ب ة ثيَ ي
دةستور ئايين ف ةرمي وآلت
َةن بريتية ل ة ثيَ نج خ اض ،ول ة
كَيَسةى ئةرسؤزدؤكساية ،وئاآلكةى ئةسَ
درومشةكةشيدا زياد لة خاضيَك هةية.

دةستور لة سويسرا :ثادشا ئةبيَت كاسؤليكي بيَت
سويس را يةكيَك ة ل ة وآلت اني ئ ةوروثا ،نيزام ي
َيةكةى بةمة دةس ثيَ دةكات:
كؤمارية ،دةستورة فيدرِال
«بة ناوي ثةروةردطار» ،ئةمة سةرباري ئ ةوةى ئاآلك ةيان
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بريتية لة تةنها خاض يَك -ه ةمان ئ اآلي خاض ي س وري نيَودةوَل ةتي ب ة
َطةرِاويي( .-)1بة هةمان شيَوة درومشى فةرمي وآلت.
هةل

ئاآلي فينلةندا تةنها خاضيَكة
كؤماري فينَةنداي ئةندام لة يةكيَيت ئ ةوروثا،
ئاآلك ةيان بريتي ة ل ة خاض يَك ،لةط ة َ ب ووني
ثةيوةندي توندي نيَوان حكومةت وكةنيسة ،لةط ة َ
باسكردني ياساي كةنيسة لة دةستوردا.

لة سويد ئةبيَت ثاشا سةربة مةزهةبي ئينجيلي بيَت
س ويد ،ك ة يةكيَك ة ل ة ئةن داماني ي ةكيَيت
ئةوروثا ،ونيزامي ثادشايية ،بةثيَي دةستور م اددةى
ض ووار :ئ ةبيَ ثادش ا س ةربة مةزه ةبي
ئين يَي بيَ  .ئاآلكةش ى ت ةنها بريتي ة ل ة
( )1ئةم ةش وةك و رِيَزيَ ك ب ؤ هن ري دؤن اني سويس ري ،ك ة ب ة ب اوكي رِوح ي
َيا
دامةزريَنةري ئةم رِيَكخراوة دادةنريَ  .كة شةرِي سولفرينؤي خويَناوي لة باكوري ئيتال
دةبينيَ لة نيَوان فةرةنسا ونةمسا كة ضل ه ةزار قورب اني ليَدةكةويَت ةوة ،ثيَش نياري
دامةزراندني رِيَكخراويَكي مرؤيي دةكات كة بايةخ بة برين داراني ج ةنط ب دات .ئ يرت
َي
كاتيَك يةكةم رِيَكةوتننامةي ثاريَزطاريكردن لة برينداراني جةنط مؤر دةكريَ لة سال
 1874ئةو ئاآليةى ئيَستايان بؤ دانا وناويان ليَن ا« :اللجنا ال ووليا للصاليب اَحمار»
َةتي خاضي سور».
َةتي» يا «ليذنةى نيَودةول
«ليذنةى خاضي سوري نيَودةول
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َي  2000كةنيسةي فةرمي ه ةبووة .لةط ة َ ب ووني
خاضيَك ،كة هةتا سال
ضةندين! خاض لة درومشي فةرمي وآلت.

ئوسرتاليا
ئ اآلي وآلت ي ئوس رتاليا
ودرومشةكةشي خاضي تيَداية.

كليلي بةهةشت لةسةر ئاآليانة
فاتيكان يةكيَكة لة وآلتة ئةوروثيةكان
كة بض ووكرتين وآلت ي جيهان ة وذمارةي ان
تةنها هةشتسةد كةسيَكة ،نيزامي ثاثايية،
ئايين فةرمي وةك ديارة كاسؤليكية ،خاضيَكي زؤر ل ة ئاآلك ةيان هةي ة،
درومشةكةش يان ب ة ه ةمان ش يَوة ،لةةة هةةةمووي سةةةيرتر كليلةةي
بةهةيتيشي لةسةرة.
ئةميش ويَنةي ثاثاي فاتيكان فرةنسيسة -ك ة دةزامن ئ ةو دوو ب ةرِيَزة
وعةنانيةكاني تريش هةرطيز حةز بةم ويَنة ناكةن -لة ناوةرِاس يت س ةرؤك
وآلت وسةرؤك حكومةتة ئةوروثيةكانةوة رِاوةستاوة لة كََيَساي سيستني لة
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فاتيكان( ،)1لة بةرواري 25ي ئازاري  ،2017سةرجني م ةوداي نيَ وان ثاث ا
وسةرؤكةكان بدةن وكةس رِاس تةوخؤ ل ة تةنيش تيةوة رِاوةنةوةس تاوة .ب ة
َاانةكانةوة ،جا ئةمة ئةو ئةوروثايةية ك ة فةريك ة
ثيَضةوانةى وآلتة موسَ
َيَن بيَدينن وئاينيان نية.
رِؤشنبريةكان ئةل

لة ليختنشتاين ئايين فةرمي كاسؤليكية
وآلتي «ليختنشتاين» كة يةكيَكة لة وآلتة
ئةوروثيةكان وهاوسنورة لةطة َ سويسرا ونةمسا،
ونيزامي ئةمريية وةك كوةي  ،ئايين فةرمي وآلت
كاسؤليكية ،ول ة نيَ و ئ اآلي وآلت ولة دروش اي
فةرميشدا خاض هةية.

لة مالَتا ئايين فةرمي كاسؤليكية
َت ا» ،يةكيَك ة ل ة ئةن داماني
كؤم اري «مال
ي

ةكيَيت ئ

ةوروثا ،وئ

ايين ف

ةرمي وآلت

كاس ؤليكية ،ول ة نيَ و ئ اآلي وآلت ودروش ا ي
ف ةرم يش دا خاض يَ كي رِون وت ةنيا هةي ة ل ة
دةس تة ضةثةوة ئاآل ودرومشةكة.
( )1دةموضاويان بة رِوني ديارة تا بزانن فةرمانبةر وشيت كَيَساكة نني.
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لة مؤناكؤ ئايين فةرمي كاسؤليكية
َةتي «مؤن اكؤ» ،يةكيَك ة ل ة وآلت اني ئ ةوروثا،
دةول
وهاوسنوري فةرةنساية ،ئايين ف ةرمي وآلت كاس ؤليكية،
ولة نيَودرومشي فةرميشدا خاض هةية.

لة هؤلَةندا درومشي فةرمي زياد لة خاضيَكي تيَداية
َةندا يةكيَكة لة ئةنداماني ي ةكيَيت ئ ةوروثا،
هؤل
نيزامي ثادشايي دةستورية ،لة نيَ و درومش ي وآلت دا
خاض هةية.

لة ئةرمينيا ئايين فةرمي كليَسةى ئةرمةني ئةرسؤزدؤكساية
وآلتي ئ ةرمينيا ك ة يةكيَك ة ل ة وآلت اني ئ ةوروثا،
َيَن :ك ؤنرتين وآلت ة مةس يحيةتي
نيزامي كؤمارية ،ئ ةل
كردبيَتة ئ ايين ف ةرمي ،ئ ايين ف ةرمي ئيَس تا تيَي دا
كَيَس ةى ئةرم ةني ئةرسؤزدؤكس ا «اَرثوذكسااي »ي ة.
هةروةها ل ة درومش ي ئ ةو وآلت ةدا جط ة ل ة ب ووني خ اض،
كةشتيةكةى نوحيشي! تيَداية لةسةر شاخي ئارارات.
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لة بوولطاريا ئايين فةرمي مةسيحيةتي ئةرسؤزدؤكساية
بوولغاريا يةكيَكة لة وآلتاني ئةندام لة يةكيَيت ئةوروثا ،وثايتةختةك ةى
َيَ :مةس يحيةتي
سؤفياية ونيزامي كؤمارية ،لة ماددةى سيَي دةستوردا ئ ةل
ئةرسؤزدؤكساى شةرقي ،بة ديين تةقَيدي دادةنريَ لة
كؤماري بوولطاريا .ك ة ئةم ةش تايبةمتةن دي ثيَ دان
وبةرزكردن ةوةى ئ ةو ئاينةي ة بةس ةر ئ ةواني ت ردا.
هةروةها لة درومشي فةرمي وآلتي بوولغاريادا خاض هةية.

درومشي ضةكي دةريايي ئيتالَيا خاضي لةسةرة
َياي عةناني ئةندام لة يةكيَيت ئةوروثا ،كة نيزام ي
ئيتال
كؤمارية ،لة درومشةكةشيدا ضؤن هيَااكردني ب ؤ عةناني ةت
لةبري نةضووة( ،)1بةآلم لةبرييشي نةضووة ،ضةكةكان ب ة هيَ زي
َيا خاضيَكي
خوا دةتةقن ،بؤية لة درومشي ضةكي دةريايي ئيتال
َكو سيَ.
داناوة ،دوو خاض ،بةل

درومشي بةجليكا دوو خاضي تيَداية
بةجليكاي ئةندام لةيةكيَيت ئةوروثا ،كة نيزامي
ثادشايي دةستورية ،لة درومشةكةيدا سدوو خاضي
( )1وةك لة درومشةكاني ثيَشرتيدا هةميشة هيَااي بؤ خاض دةكرد.
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داناوة ،بة دانةيةك تيَري نةخواردووة.

درومشي لؤكسمبؤرط دوو خاضي تيَداية
ئ ةميش بةدانةي ةك ن ةيوتوة بةس ة ت ا
َكو ه ى تريش ي
كردووي ةتي ب ة دووان ،ب ةل
تيَداية.

ئاآلي سلؤظاكيا خاضي تيَداية
س َؤظاكياي ئةن دام ل ة ي ةكيَيت
َي تيَداية ،وةكو
ئةوروثا ،دوو خاضي تيَكةل
هيَااي ةك ب ؤ ه ةردوو قةش ة« :كريَل س»
و«ميثؤديوس» كة شةفاعةتكاريانن تا خوا ل ة ل ة ت اواني ئ ةمان خ ؤش
بيَ ،ئةمانيش وةكو وةفايةك هةردوو خاضةكةيان لةس ةر ئ اآلك ة دان ا،
هةروةها لةسةر درومشةكةشيان.

درومشي وآلتي ليتوانيا خاضيَكي لةسةرة
ليتوانياي ئةندام لة يةكيَيت ئ ةوروثا ،ط ةورةتريين نيَ و
هةموو وآلتةكاني ئةوروثاي ب اكورة ،خاض يَكي زةق لةس ةر
َغانيَكي رِةق دانراوة.
قةل

درومشي هةنطاريا «مةجةرِ» دوو خاض زياتري لةسةرة
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وآلتى هةنطاريا يا مةجةرِ كة دةوكةويَتة ناوةرِاسيت ئةوروثاوة ،لة نيَ و
دروشم ولؤطؤكةيان بة خاض دةوري خؤيان داوة.
هةروةها سةرؤك وةزيراني مةجةر بةناوي ئؤرب ان -وةك ل ة رِؤذنام ةى
َيَ :ئ ةورثا
طارديان دا ه اتوة -ل ة 3ي س يَثتةمبةري  2015ئ ةل
َاانن ،بؤي ة ب ؤ ئ ةوةى
وئةورثيةكان مةسيحني وكؤضربةكانيش ديَ ن موس َ
شونامسان نةطؤرِيَ ئةبيَ رِيَطري لة هاتنيان بكةين(.)1

درومشي رِؤمانيا سيَ خاضي تيَداية
رِؤماني اي ئةن دام ل ة ي ةكيَيت ئ ةوروثا ،ك ة
ثايتةختةك ةى بووخارس تة ،س يَ خ اض ل ة
درومشةكةيداية.

لة مؤنتينيطرؤ لة ئاآل ولة درومشدا زياد لة خاضيَك هةية
لة وآلتي «الجبا اَساود-شاخي رِةش»ى باشوري
ئةوروثا ،كة خةريكي بة ئةندامبوون ة ل ة ي ةكيَيت
ئةوروثا ،لة ئاآلكةياندا سيَ خاض هةي ة ،ه ةروةها ل ة
درومشةكةشياندا .دةشبيين درومشةكةيان ثيَ ك ه اتوة
( )1سةرضاوة:

/migration-crisis-03/sep/2015www.theguardian.com/world/
hungary-pm-victor-orban-europe-response-madness
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َةت!
َيَكي دووسةر ،كة ئةوة هيَااية بؤ يةكيةتي كَيَسا ودةول
لة دال

لة سرِبيا لة ئاآل وردوومشةكةيان خاض هةية.
كؤماري سرِبيا ك ة خ ةريكي ب ة ئةندامبوون ة ل ة
يةكيَيت ئةوروثا ،لة ئاآل ودرومشةكةياندا ض ةندين خ اض
َغانةك ةى
َغانيَكي تيَداية بريتي ة ل ة قةل
هةية .وقةل
قةشة جؤرج.

ئاآل
خاض هةية

مؤلَداظيا لة
ودرومشةكةيدا

َةتة ئةوروثية كة دةكةويَتة رِؤذهةآلتيةوة ،دراوسيَي
ئةم دةول
َيَكي لةسةرة وخاضيَكي بة دةمةوة
ئؤكرانياية ،لة ئاآل وخاضةكةشياندا دال
طرتوة.

درومشي وآلتي رِوسيا ضووار خاضي
تيَداية
رِوسيا :ئةم وآلتة ئةوروثية درومشةك ةي ض ووار خاض ي
تيَداية ،سيَ خ اض لةس ةر ه ةر س يَ تاجةك ة ،وخاض يَكيش ب ة
دةسيت بازةكةوةية.
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ئاآل ودرومشي سان مارينؤ خاضي تيَداية
سان م ارينؤ :ئ ةم وآلت ة ئةوروثي ة ،ك ة
َياية ،لة ئاآل ودرومشةكةيان دا
دراوسيَي ئيتال
خاض هةية.

كةنةدا لةسةر بنةماي بة طةورة رِاطرتين خوا دامةزراوة
َيَ« :كةن ةدا دام ةزراوة لةس ةر
لة دةستوري كةنةدادا ئةل
مةبدةء «ثرةنسيث»طةليَك رِةضاوي ط ةورةيي خ وا
وحوكاي ياسا دةكا» .وخاض لةسةر درومشةكةيةتى.

زؤري خاضى سةر ئاآلكان سةري لة خؤشيان تيَكداوة
جا ئيَستا هةقي خؤتانة بثرسن :باشة ئةم هةمووخاضة ضية؟ بؤضي
هةموويان خاضيَكيان داناوة!؟ نةترساون ئاآلكانيان ت َيكة َ بيَ ؟! بيَطومان
ثرسياريَكة جيَي خؤيةتي.
جا با قسةيةكي خؤشتان بؤ بطيَرِمةوة :لة ب ةرواري  14.4.2014ل ة
مةراس ياي ثيَش وازي ك ردن ل ة س ةرؤكي سويس را لةالي ةن س ةرؤكي
حكومةتي ئؤكرانياوة ،ل ةبري دان اني ئ اآلي سويس را ،ئ اآلي دانيا ارك
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دانرابوو ،كة سةرؤكي سويسرا ئاآلكة دةب يينَ س ةيري ليَ ديَ ( .)1ئةوةن دة
ئاآلكاني ان لةي ةك ض ووة ،جةماع ةتي ثرؤتؤك ؤ َ ليَي ان تيَكض ووة،

ناهةقيانة؟(.)2

«ثابةندة بة ئـازادي بةطويَرةي ديدطاي ثةيامبةراني طةلي
ئيسرائيل»
َةتيَكي دميوكراتية،
لة دةستوري ئيسرِائيَدا هاتوة« :ئيسرِائيل دةول
رِاوةس تاوة ل ةسةر مةب دةئةكاني ئ ازادي وع ةدالةت وئاشيت بة طويَرةى
ديدطاي ثةيامبةراني طةلي ئيسرائيل.»...
هةروةها كة تةماشي ئاآل ودرومش ي ئيس رِائيل دةك ةي  ،ه ةردووكي
َةتيَكي دينية-؛ ئاآلك ة نةةةك ةى
َكو ئيسرِائيل هةر خؤي دةول
دينية -بةل
ثةيامبةر دووادي( )3تيَداية ،هةروةها درومشةكةش مؤم دانيَكي( )4تيَداي ة،
ئةمةش هيَااية بؤ ئةو مؤمدانةى نزيكةى سيَ هةزار! س ا َ ث يَش ثيَس تا

( )1يان :عةجايي ليَهات ،بةآلم ماوةيةك ة «ش ؤك»Shock-ي ئينطَي زي جيَط ةى
طرتؤتةوة! بةداخةوة .لة كاتيَكدا يؤك لة زماني كورديدا بة طةزؤي مازو دةوتريَةت،
َيَت دةدا لة درةخت وطةآل ميَو.
بة دؤياويش دةوتريَت ،هةروةها بة دةرديَكيش دةيل
( )2سةرضاوة :كةنا َ وساييت فةرمي« :روسيق اليوم».
( )3ئةوةى ثيَي دةوتريَ خاتةمةكةى سولةميان
( )4شةمعةدانيشي ثيَ دةوتريَ ،بريتية لةو شتةى مؤمي لةسةر دادةنريَ .
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َي ثريؤز»ي( )1ثيَ رِوناك كراوةتةوة .هةروةها كار ب ة
هةيكة سولةميان «مال
رِؤذميَري عيربي (يةهودي) دةكريَ .

لة ثؤلةندا كلَيَساي رِؤماني كاسؤليكي تايبةمتةندكراوة
َةندا «ثؤلؤنيا» ديسانةوة لة دةستوردا تايبةمتةندي دراوة
لة وآلتي ثؤل
َيَساي رِؤماني كاسؤليكي ،وةكو لة ماددةى  25دا هاتوة.
بة كَ
َةن د  ...ب ة ه ةموو
َيَ« :ئيَا ةى ط ةلي ثؤل
هةروةها تيَيدا هاتوة ئ ةل
هاوآلتي اني ئ ةم كؤم ارةوة  ...ض ئةوان ةى برِواي ان بةوةي ة ث ةروةردطار
سةرضاوةى هةق ودادطةري وخيَر وجوانية ،يان ئةوانةي ئةم برِواي ةيان ني ة
بةآلم رِيَز لةم بةها كةونيانة دةطرن وبرِوايان ثيَي ةتي ب ةآلم ل ة سةرض اوةى
ترةوة  ...جا وةكو دةستطرتنيَك بة رِةط ورِيشةى سةقافةتةكةمان ك ة ل ة
توراس ي مةس يحيةتةوة سةرض اوةى طرت وة  ...ووةك و هةس تكردن ب ة
بةرثرس ياريَتياان بةرامب ةر ب ة ث ةروةردطار وبةرامب ةر ب ة وي ذدامنان
دةستورةكةمان دةنوسينةوة».
جا وةك بيني يةكيَيت ئةوروثا لة كؤي بيس وهةش وآلت ،ت ةنها
َاانيا وفةرةنسا وكؤماري ئيَرلةندا وثورتوطا ونةمسا وئيس تؤنيا
وآلتي ئةل
( )1واتة ثةرستطا «شويَين عيبادةت»ي نةبي سولةميان ،وهةيكة ب ة عي ربي وات ا:
َي خودا «ييت اْللاُ» ،وئةم هةيكةلة الي يةهودةكان زؤر ثريؤزة ،شويَنةكةشي هةمان
مال
ئةو شويَنةية كة مزطةوتي ئةقسا و«ضب الصَرة»ى تيَداية.
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وثؤلةندا وضيك وسَؤظينيا وقوبرس والتظيا وكرواتيا ،نةبيَ ه يض كامي ان
بيَخاض نةبوون ،واتة :تةنها ي ازدة وآلت ن ةبيَ  ،ئ ةويش هةن ديَكيان وةك
َةندا وئيَرلةندا لة شيت تردا هةقيان كردؤتةوة.
ثؤل

كؤستاريكا
َي  ،1949ه ةموواركراو ل ة
وآلتي كؤستاريكا ،بةثيَي دةستورى س ال
 2011دا :ئايين فةرمي تيَيدا رِؤم اني وكاس ؤليكي رِةس ولية .ه ةروةها
وآلتي باراطواييش.

سلظادؤر
* هةروةها وآلتي سلظادؤر :درومشي فةرمي بريتية ل ة« :ث ةروةردطار،
َةتةك ةش « »El Salvadorوات ة:
يةكيَيت ،ئ ازادي» ،ه ةوةها ن اوي دةول
رِزطاركةر «يةسوع  -عيسا» بة زماني ئيسثاني.

ئةرجةنتني
ة 1994

َي  ،1983ه ةموواركراو ل
وآلتي يةرجةنتني :لة دةستورى سال
َيَس اي
َيَ :ثيَويستة حكومةتي ئيتيحادي ثش تطريي كَ
دا ،ماددةى دوو ئةل
رِؤماني كاسؤليكي رِةسولي بكات.
هةروةها لةو وآلتانةى تر كة تايبةمتةنديان داوة بة ئاينيَكي تايبةت ل ة
َي ا،
ئاينزا مةسيحيةكان :ئةندؤراي هاوسيَي فةرةنس ا ،وئةرج ةنتني ،وئيتال
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ودؤمنيكان ،وسَفادؤر ،وثورتوطا  ،وثةنةما ،هةروةها ث ريؤ ك ة تةنان ةت
ب ةثيَي ياس ا خويَن دني ئ ايين ئيَزامي ة وت ةنها كاس ؤليكيش ب ة وان ة
دةدريَتةوة.
ئةمة وةكو وآلتان ،خراث نية دوو منونةش -هي ت ريش زؤرن -بهيَنا ة
بة درومشي ب ةناوبانطرتين دوو يان ةى ت ؤثي ثيَ ي جيه ان :رِي ا مةدري د
وبةرشةلؤنة ،بة تةرتيي حروث ئةجبةدي باسيان ليَوة دةكةم:

يانةى بةرشةلؤنة
يانةى بةرشةلؤنة تا ئيَستا دة جار طؤرِانكاري بةس ةر دروش م «لؤط
كةيدا هاتوة ،لة هيض كاميان دةستكاري ئةو خاضة نةكراوة كة تيَيداية.

ؤ»

يانةى رِيالَ مةدريديش خاض لة درومشةكةيدا هةية
يانةى رِيا َ مةدريديش بة هةمان شيَوة(.)1
َي رِوسيا ئةليةوم وسكاي نيوز لة  25.01.2017بآلويان كردةوة كة يان ةى
( )1كةنال
رِيا َ مةدريدي ئيسثاني طريَبةستيَكي لةطة َ كؤمثانياي ماركةى ئيااراتيدا طريَداوة ب ؤ
شةش وآلتي رِؤذهةآلتي ناوةرِاس  ،كة دروشم (لؤط ؤ)ي رِي ا مةدري د ب ةبيَ خاض ةكة
بآلوبكاتةوة ،لة قةميس وثيَآلو وبةرطي مةلةكردن ،كؤمثانياكةش ئةَليَ :لةبةر هةس يت
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َك ة
َيَم :كةواتة ئيرت ب ؤ دةتان ةويَ ئ ةو خةل
جا دوواي ئةم طةشتة ئةل
َني ب اش
بيَدين بكةن؟! ئةوة رقشقء اّ ئةوروثا ئةوةن دة دين دارن! ئيَ وة ن ال
ويَنيان بكةوين؟ فةرمو با شويَنيان بكةوين!

ئةمريكا وجؤرج بؤش
كاتي خؤي لة رِؤذنامةى هاوآلتي -ئةو كاتة بةس هاوآلتي بوو-
وتةيةكي جؤرج بؤشم تيَدا خويَندةوة كة ئةو شةرِةى لة عيَراق وئةفغانستان
دةيكات عيسا ثيَي وتوة يان شتيَكي نزيك لةوة.
بةآلم ضوونكة هاوآلتيم دةس نةكةوت وذمارةكةيش م ن ةزاني ،ت وانيم
سةرض اوةى وتةي ةكي ت ري هاووات ام دةس بك ةو َي ل ة ب ي ب ي س ي
وطاردياني بريت اني ك ة ئ ةَليَ :لةس ةر ك اريَكم خ وا رِاي س ثاردووم ...
وشةرِيَكي خوايية  ...خوا ثشتيوانيم دةك ات ل ةم ش ةرِانةى دةيك ةم ل ة
َ َي ئيس رِائيل بث اريَزم .ه ةر ل ةو
ع َيرِاق وئةفغانس تان  ...خ وا ث يَم دةل
َي  2014ه ةمان ش
َاانان خاضةكة لةسةر تاجةكة البراوة .شاياني باسة لة س ال
موسَ
َكو زؤر
دووبارة بوويةوة .هةروةها «ئيَم بي سي» يش بآلوي كردةوة -خؤي ئاسا نا -ب ةل
شةرمنانة نوسيويةتي بةهؤي هةستياري سةقافةتةوة البراوة!
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َيَ :ثيَش شةرِي عيَراق كاتيَك كؤبوونةتةوة بؤ برِياردان لةس ةر
رِاثؤرتةدا ئةل
ش ةرِةكة ،لةط ة َ ت ؤني بَيَ ردا ل ة كةنيس ةيةكي تةكس اس بين راون ب ؤ
َطريساندني ئةو شةرِة(.)1
نويَذكردن وثارِانةوة لة خوا بؤ ئةل
هةروةها جؤرج بؤش يةكيَكة لةو سةرؤكانةى رِؤذانة ئةبيَ ئين يل
َي طؤرِيوم(.)2
َيَ :عيسا ذيان ودل
ويَنيَتةوة ،وهةروةها ئةل

ئةجنيَال ميَرطلي «فريشتة!» ومةسيحيةت
لة بةرواري 2ي ئؤكتؤبةري  2016لة ليَدووانيَكيدا ل ة كؤنطرةي ةكي
َاانيا داواي طةرِان ةوةى ب ةها
حيزبي ،لة شاري فيتينبوورطي ب اكوري ئ ةل
َاانان،
مةسيحيةكاني كرد ،ووتي :با تةركيز نةخةينة سةر ترسان لة موس َ
وجةختيشي كردةوة كة حيزبةكةى (ثارتي دميوكراتي مةس يحي) هةميش ة
َيَ :دَل ةرِاوكيَ
نويَنةراي ةتي مةس يحيةت دةك ات .ه ةروةها وت ي :ب ةل
ومةترس ي هةي ة ل ة ئيس الم ،ب ةآلم ئيَا ة ئ ةو حيزب ةين ك ة وش ةى
مةسيحيةت لة ناوةكةيدا هةية ،ئايا ئيَاة هةس تاان ب ة خؤم ان ك ردووة
وئاطامان لة خؤمانة؟!(.)3
( )1ئةمةش دةقةكةى لة رِؤذنامةى طارديان:

www.theguardian.com/world/2005/oct/07/iraq.usa

( )2ئةمةش دةقةكةى لة ئيَن بي سي نيوز:

www.nbcnews.com/id/6014570/ns/us_newswashington_post/t/bush-leaves-specifics-his-faithspeculation/#.WVv05IjyvIU

( )3سةرضاوة :ساي ئةجلةزيرة.

40

َاانيا
خويَنةري هيَذا :ئةزانن ن اوي ث ارتي دةس ةآلتداري ئيَس تاي ئ ةل
ضية؟ ئةوةى كة ئ ةجنيَال ميَرط ل س ةرؤكيَيت؟ ن اوي« :ث ارتي مةس يحي
دميوكراتة» ،يا «ثارتي دميوكراتي مةسيحي!».
َاانةكان ل ة ئاآلكاني ان بنوس ن« :ال إلاُ إال
باشة ئةطةر وآلت ة موس َ
اّ» ،ئةبيَ ئ ةم عةنانيان ة ض ي بك ةن؟ ض ةند تؤم ةتي دوواك ةوتويي
َاانان؟
َطاي موسَ
وكؤنةثةرسيت بدةنة ثا َ كؤمةل
يان حيزبيَكي عةناني ثاشطري ئيسالمي بؤ خؤي زي اد بك ات ،ئ ةوة
َيَ :عةناني ة كةض ي
َةن ئةبيَتة خؤشرتين نوكت ةى س ا َ؛ ب ةخؤي ئ ةل
ئةسَ
ثاشطري ئيسالميشي بؤ خؤي زياد كردووة؟!( )1ئةمة جطة ل ةوةى ئةط ةر
تةماشاي ثشوة فةرمي ةكاني زؤرب ةى وآلت اني رِؤذئ اوا بك ةي ،دةب يين
زؤربةى -نةك زؤريَكي -يان دينية يان ثةيوةستيةكي هةية بة دينةوة.
َريَتةوة يان بنوس ريَتةوة:
لة كؤتاييدا با داوا بكريَ ئةو ماددةيةش بهيََ
َاانيَكي سونين مةزهةد بيَ  ،ب ا لةمةش دا
ئةبيَ سةرؤكي وآلت موسَ
ضاويان ليَبكريَ  .مةطةر ئةوان ثيَشكةوتونني؟!!
ئةطةر ضي ئةوان زؤر لةوة وردتريش يان كردؤت ةوة ،بؤمنون ة :س ةرؤكي
وآلت ئةبيَ طاوريَكي ئين َيكاني ثرؤتستانيت لؤسةري بيَ  ،وةكو ئةواية
َيَ :ئيسالميَكي سونين مةزهةبي شافيعي بيَ بة تيَطةيشتين نةوةوى!
بَ
َك.
( )1كةواتة ئةوة خؤيانن عةنانيةتيان بة ئيَحاد طةياندؤتة خةل
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بةزؤر واية يان بة بةلَطة؟!
َةت ياينيَكي
َيَ« :تةجروبةى ميَذوسةملاندوويةتي كة دةول
ئةل
هةبيَت ،دةستدةكات بة ستةمكاري».
َط ة
َط ة؟ ئةط ةر ب ة بةل
ئاخر بةرِيَزان ئةمة هةر بة زؤر واية يان بة بةل
َةتةك ةى ئيس المية س تةمي
واي ة ،ك وا؟! كامي ان ب ةهؤي ئ ةوةى دةول
َيَم ،نةك هةر خؤي ستةمكار ب وو ب َي
كردووة؟! بةهؤي ئيسالمةكةوة ئةل
َةتةك ةى عةناني ة
وثاواخنوازي ودةستدريَذي كردبيَ  .وةكو ضؤن هةي ة دةول
يان شيوعية ،ستةميش دةكات ،جا ت ؤ رِازي ب ةوة ب ووتريَ عاناني ةت
َيَي :عةنانيةتي خراث بةكار هيَناوة؟
ستةم دةكات؟ يان ئةل
ش يوعيةكان رِازي ن ب ةهؤي حوكاةك ةى كؤري اي ب اكورةوة ي ان
ستةمةكاني وآلتي ض ينةوة ل ة ح ةفتاكان ك ة « »30.000.000س ي
َك لة برس ا م ردن ،ئ ةوان تاوانب ار بك ريَن وبووتريَ خ ةتاي
مَيؤن خةل
َكي دةكوش لة ضني
َكو لةو كاتةى «ماو» خةل
شيوعيةتة؟! رِازي دةبن؟ بةل
َك
ومَيؤنان لة برسا مردن كتيَبةكاني ليَرةدا لةط ة َ ئ ةلي وب ا ب ة خ ةل
َي  1951ب ة مةبةس يت
َكو خؤي ئيعرتاف دةكات كة ل ة س ال
دةدرا! بةل
َةس تكاريةكةى دذي نزيك ةى 800.000
كثكردن ةوةى شؤرِش ة بةرهةل
لةوانةى دذي سياسةتةكةى بوون لةناو بردووة ،هةروةها شانازي دةكات كة
 46.000زاناي بة زيندوويةتي لة طؤرِناوة!
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ثاشان ئةمة دذي واقيعة ،ئةو هةموو وآلت ةى م ن رِي زم ك رد دي ين
فةرمي هةية ،هةر خؤتيش ثيَ واية ستةم ناك ةن وم ةدةنني ودمي وكراتني،
كةواتة دةركةوت ئةم قسة نة بؤ ئيَستا رِاستة نة بؤ ميَذو!!
َةتيَكي ب ةناو ديني ةوة بين را
دوواي يةوة ئةطةر منونةي خراث لة دةول
َة عةنانيةكانةوة بينراوة .ئةو دةوَل ة عةنانيان ةى ت ؤ
بيَ  ،خراثرت لة دةول
َةهاى سا َ خةريكي ئيستعاار وكوش وبرِين ى
شانازيان ثيَوة دةكةي سال
َك بوون!
مَيؤنةها خةل
ثاشان :باشة ئةى هةموو ئةوانةى ئاينيَكي دياريكراويان نةبووة ونيان ة
وستةميان كردووة ودةيكةن ضؤن؟! بة ديدي تؤ؟ ئةو س تةمةى ئيَس تا ل ة
كؤرياي باكور هةية زةمح ةت ن ةبيَ ،ئ ايين ف ةرمي وآلت ض ية؟ ك ة ت ؤ
شيوعيةت وعةنانيةت بة ئاين نازاني !
كةواتة كيَشةكة لة ئايني نية!؟
ثاشان :تكاي ة قس ة ل ة ميَ ذو مةك ة ك ة زانس تيَكي ق و َ وف راوان
وثيَويسيت بة ثسثؤري يان خويَندنةوة وشارةزايي زؤر هةية ،ض وونكة« :ران
تكلم في غير فنُ أتى يقلعجقئب».
ئين ا :ئةوة تؤمةتباركردني هةموو ثةيامبةراني خوا ني ة ،ئةوان ةيان
كة دةسةآلتيان بة دةستطرتوة لة ميَ ذودا وةك و داود وس ولةميان ودةي ةها
ثةيامبةري تر  لة كورِةكاني يةعقود  ،هةروةها ثةيامبةري خ وا
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موحةممةد  .هةروةها ضووار خةليفةكةى ثةيامبةريش .بيَطومان ئيَا ة
َيَن وض يان مةبةس تة ،ب ةآلم
ثشتيوان بةخوا -دةزانني عةنانيةكان ضي دةلَيَن؟!
َك دةكةن وناويَرن بة رِاشكاوانة مةبةستةكانتان بَ
بؤ ضةواشةي خةل

سوكايةتيكردنيَكي زؤر بة كؤمةلَطاي كوردي
َيَكي تر لة بةرنامةكة بريتية لة :سوكايةتكريدنيَكي زؤر بة
خال
َطةى كوردي وميَذو وكَتورةكةي.
كؤمةل
َبةت ئةطةر بة وردي ض ةند جاريَ ك ط ويَ ل ة بةرنامةك ة بط ري،
هةل
َيَن كةس هؤش يار
هةس دةكةي ئةو دوو رِؤشنفيكرة! بةرِيَزة ،ئةيانةويَ بَ
نية من وئةم م.هاوذينة نةبيَ لةطة َ هاوبريامنان! طويَبطرن بزان ض ةند ج ار
َيَ:
َي ن ةبووة!؟ ب زانن ض ةند ج ار ئ ةل
َطاي ئيَا ة ح ال
َيَن :كؤم ةل
ئ ةل
َطا
َيَن :بيَطومان كؤم ةل
َطايةكي بيَ ئاطا وبيَ خةبةرة؟! هةروةها ئةل
كؤمةل
َيَن :ئيَا ة ل ة دةرةوةي
هؤشياري لة ئاسيت ثيَويستدا ني ة! ه ةروةها ئ ةل
ريَنيسانسني ئةمانةويَ برِؤينة ناو رِينيسانسةوة ،هةروةها ب ة س وك رِوان ني
َيَ:
َيَ :دةركةوت لةسةر بيابانيَكي بةرةهوتني .وئ ةل
لة حوجرة ،هةروةها ئةل
َةن ئ ةوة نوس ني
َيَ :تازة ثيَاان ناوةتة نيَو نوسينةوة ،ئةسَ
كةالوةيةكة ،وئةل
نية ...هتد.
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َتةكردنيَكي زؤر بة عابا وخ ؤ ثيَض انةوة وش وبهاندني ب ة
هةروةها طال
خيَو وديَو ،كة ئةمة ئةوثةرِي بةدئةدةبية لةئاس دايك وداث ريي خ ؤ ،ك ة
َةهاي سا َ عابايان بةسةرةوة بووة وخؤيان ثيَضاوةتةوة.
سال
َتةي ةكي زؤر دةك را ب ة قيةم ة
هةروةها لة بةرنامةك ة دةتب يين طال
َيَ« :ئةمة قيةمة ئةمانةويَ بيهيَنني؟!».
ئيسالميةكان ،تةنانةت ئةل

عةيب نية طرتوتة بة ميَطةل ورِةشةوآلخ وطا وطارِان وئةو
شتانةوة
َاان بيَ )».
َطاي كوردي طارِان نية (تا  %93موسَ
َيَ« :كؤمةل
ئةل
َيَي فاتيكان طارِان ة!؟ ئ ةى ظ ةنزويََال؟ ئ ةى
بةرِيَز د.فاروق! دةويَري بَ
()1
يؤنان؟ ئةى دةيان وآلتي ت ر ك ة رِيَ ذةي طاورةك ان تيَي دا ل ة  %90ةوة
دةس ثيَدةكات تا  .%100لة ئايين ةكاني ت ريش ه ةورةها .ي اني ه ةر
رِؤذيَ خوا نةكردان! لة كوردستان ،عةنانيةكان تيَيدا لة كةمينةوة بوون ب ة
َطةى كوردي طارِان وميَطةلة ،يان
زؤرينة و %93يان ثيَكهيَنا ئةوسا كؤمةل
ضي؟!
ثاشان عةيب نية طرتوت ة ب ة ميَط ة ورِةش ةوآلخ وط ا وط ارِان وئ ةو
شتانةوة كة ئةوانةى دابوونةرييت قسةكردن لة باوباثريانيانةوة فيَ ر ب ووبيَ
شةرم دةيانطريَ طويَ لة شتى وا بطرن.
( )1وةك لؤكسابوورط وسان مارينو.
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سةملاندني ئةوةى عةملانيةت لةناوبةري بةها باآلكانة
َيَ« :كة ياسةايةكت دانةا وتةت يةةريسةت سةر ةاوةى
هةروةها ئةل
سةرةكية بؤ ياسادانان يةوا تؤ رِيَت لة مت طرت ثيَ بنيَمة نيَودوونيةاي
َيَ« :بةووني يةةو دوو
يازاد وثيَ بنيَمة نيَودوونياي مؤديَرنةوة  .»...وئ ةل
ماددةية (ياني ماددةى يةد وماددةى مافةكاني مرؤظ) واتةا ييفلةي
َيَ ي ةةحكامي
بةةوون ،واتةةة تةةؤ نةةاتواني وآلت بةرِيَوةبةةةري  ...كؤمةةةل
يةةةرعي هةيةةة ثيَنةةةوانةى هةةةموو مافةةةكان وبةةةها وثرةنتةةيثة
طةردوونيةكانة كة يةمرِؤ بةيةريةت خةةباتيان بةؤ دةكةات وباوةرِيةان
َةت دادةمةزريَنيَت».
ثيَدةكات ولةسةري دةول
قوربان! سةرةتا ئةمة ديدي تؤي ة ب ؤ ئيس الم ،ك ة ل ةو تيَطةيش تنة
سةقةتةوة دروس بووة كة بؤ ئيسالم هةتة.
هةةةةروةها ئةم ة س وكايةتي ودذايةتي ةكي ط ةورةي خ وا
وئيسالمةكةيةتي ،كة ئةطةر ئةوةى تؤ دذة ئيسالم نةبيَ واهلل لةسةر ئ ةم
ئةرزة هيض دذة ئيسالم نية!!
َكو باس ي
هةروةها دةركةوت ئيَوة باسي ئيسالمي سياسي ناك ةن ب ةل
َكو ل ة
َنةساوة بةل
خودي ئيسالم دةكةن ،رِقيشتان لة ئيسالمي سياسي هةل
َساوة.
ئيسالم رِقتان هةل
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َيَم :بريوبؤض وونةكان ثيَض ةوانةى ه ةموو ماف ةكان
ياني من بة تؤ بَ
َيَكي بةربةرية -وةك تؤ بة ئيسالم
وبةها وثرةنسيثة طةردوونيةكانة وكؤمةل
َكي بياباني نةك شارستان.
َيَي -ئةمة ياني ضي؟ ياني تؤ خةل
ئةيَ
هةروةها وا قسة دةكةي ك ة ئ ةم طةردوون ة ه ةمووي عةناني ة ل ة
كاتيَك دا وا ني ة ،ت ةنها كؤمةَل ة وآلت يَكن عةناني ةتيان ل ة دةس تور
ضةسثاندووة.
هةروةها ئةو ماف وبةها وثرةنسيثة طةردوونيانة كامةنةن كة ئيس الم
دذيةتي؟ مارةكردني ذن لة ذن يان ثياو لة ثياو؟ ي ان هاوس ةرطريي لةط ة َ
ئاذةآلن؟ يان دارِوخاندني خيَزانةكان؟! يا س و ،ك ة خ واردي س ةري وآلت ة
عةنانيةكان؟! يا داويَن ثيسيةكان ،كة مَيؤنانن ل ة وآلت ة س يكؤالرةكان،
كة رِؤذانة ب ةهؤي ئاي دزةوة دةم رن ض وار كةس يان؟! ك ام م اف وب ةها
وثرةنسيثي طةردوون وذيان؟!
يان ثرةنسيثةكان بريتني لة كوش وبرِين ةكان ،ك ة ئةجنام دةدريَ ل ة
َاانةكان؟!
وآلتة عةنانيةكان ،هةية دةرهةق بة موسَ
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َاانان،
يان ئةو بةهايانة بريتية لة خنكاندن وثةستان خستنة سةر موسَ
لة وآلتةكانتان ،كة زؤر جار هةموو تاوانيَكي ئةوةية خ وا خولقاندووي ةتي
َاان(.)1
بة موسَ
خؤ ئةطةر ئةوماف وثرةنسيثانة بريتني لة شيت ضاك ،ئةوة ئيس الم ب ؤ
شيت ضاك هاتوة وبووهتانة بووتريَ ئيسالم دذي بةها باآلكانة.
ئةطةريش بةها باآلكان ئةوانةن باسكرا ئةوة الي ئيَاة ش يت ب يَ ن رخ
وبيَ بةهان!!
هةروةها ئةم قسة ثيَض ةوانةكةى رِاس تة ئ ةوة عةنانيةت ة ش يت واي
تيَداية كة ثيَضةوانةي هةموو ماف وبةهاو ثرةنسيثة طةردوونيةكانة.

( )1رِؤذنامةى بةناوبانطي جيه اني« :ئيندبن دن »independent -ى بريت اني
ليربِالي ،رِاثؤرتيَكي بآلوكردؤتةوة -كة هةرطيز رِاثؤرتي وا لة كةناَل ةكان ورِؤذنام ةكاني
َة جيهانيةكان كة بة هيَرشكردنة س ةر
ئةمالتر نابيين ،-رِةخنةى ئةوة دةطريَ لة كةنال
َاانان ناَليَن ئريهاد ،بةآلم ئةوان هيَرش بكةن ثيَي دةوتريَ ئريهاد ،هةروةها باسي
موسَ
َاانان ت ةنها ل ة
ئةوة دةكات ساآلنة حةوت هةزار! هيَرشي رِقاوي دةكريَت ة س ةر موس َ
بريتانيا ،لة نيَوان ئازاري « »2016بؤ ئازاري « »143920« ،»2017س ةد وض ل وس يَ
َاانان وئيسالم ،ك ة
هةزار ونؤسةد وبيس ثؤس (جريوة) كراوة لة تويتةر لة دذي موسَ
دةكاتة  393بآلوكراوة لة رِؤذيَكدا!!
ه ةروةها دووان زة س ةعات ث يَش ئيَس تا « »03.07.2017ه ةر «ئيندبن دن »ى
َاان
بريتاني ،لة رِاثؤرتيَكيدا ئةَليَ :ئةطةر هيَرش ب ؤ س ةركراوةكة (قوربانيةك ة) موس َ
َاانةكة زي اتر رِاطةياندن ةكان باس ي دةك ةن وط ةورةي
نةبيَ  ،ثيَ نج ئةوةن دةى موس َ
دةكةنةوة .سةرضاوة :ساييت «ئيندبندن ».
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ئايا ئةوروثا وئةمريكا ووآلتاني تر ئةوانةى بوون ب ة ع ةناني دةي ةها
ثرةنسيث وبةهاي باآليان لة دةس نةضوو؟! دوو عاق لَ خيالفي ان لةم ةدا
هةية؟! ئةو بيَ رِةوشتيةى لة دوونياي عةنانيةتدا هةية ئةزاني ضةند زياني
ليَداون؟ تيَكضووني ش ريازةى خيَ زان ،ك ة بةخت ةوةري ل ةذيان بةن دة ب ة
خيَزانداري وخزم وسةردانةوة؟ ئيَستا كوا؟ إال ما رحم ربك!
كضيَكي تةمةن حةظدة سا َ بيَنة لة وآلت ة عةنانيةكان دا ب ة كض يَيت
مابيَ ؟ زؤر بة كةمي! عةنانيةت نةيهيَشتوة.
لة وآلتة عةنانيةكاندا ساآلنة نزيكةى  40000000ضل مَي ؤن من دا
لةبار دةبريَن ،وتةنها ل ة  41600000 ،2003مَي ؤن حاَل ةتي ل ةباربردن
َةتي لةباربردن هةبووة،
َكو لة 2008ل  43.800.000مَيؤن حال
هةبووة .بةل
َيَ  56.000.000ث ةجنا وش ةش مَي ؤن .وس ةدان
َكو لة بي بي سي ئةل
بةل
هةزاري ئةمانة بةهؤي ئةوةي ة كض ة! ح ةفتا ه ةزاري ئةمان ة دايكةك ة
بةهؤيةوة ئةمريَ ! نزيكةى نيوةى ئةم دووطيانانة لة تةمةني موراهةقني!
لة وآلتة عةنانيةكاندا لةيةك وآلتيان دا نزيك ةى ني وةى خيَزان دارةكان
ثةيوةندي تريان لة دةرةوةى خيَزان هةية!
ل ة وآلت ة عةنانيةكان دا نزيك ةى ني وةى خيَزان دارةكان خيان ةت ل ة
ذنةكانيان دةكةن وذنةكانيش بةهةمان شيَوة!
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لة وآلتة عةنانيةكاندا لةيةك وآلتياندا وةك ئ ةمريكا 10000000
دة مَيؤن خيَزان تةنها دايكي هةية ودايكيش بةتةنها بةخيَوكةرة.
لة وآلتة عةنانيةكانتدا لةيةك وآلتياندا  1320هةزار وسيَ سةد بيس
ئافرةت ساآلنة دةكوذريَن لةالي ةن ثياوةكاني ان ي ان هاوريَكاني ان «طيَ رِ َ
فريَند» «»girlfriendةوة ،واتة رِؤذي ضووار ئافرةت.
هةروةها لة وآلتة عةنانيةكانتدا لةي ةك وآلتيان دا ل ة ك ؤي كوش تين
هةموو ئافرةتان  40بؤ  %50لةاليةن هاوسةر وهاورِيَكانةوةية.
هةروةها لة وآلتة عةنانيةكانتدا لةي ةك وآلتيان دا س اآلنة 3000000
سيَ مَيؤن ئافرةت دةستدريَذي جةستةيي دةكريَتة سةريان لةالي ةن ميَ رد
يان هاورِيَوة.
لة وآلتة عةنانيةكاندا  %97ثَة باآلكاني نيَو ط ةورة كؤمثانياك ان ب ة
دةس ثياوةوةية.
هةروةها لة وآلتة عةنانيةكاندا زؤرب ةى ئافرةت ان ل ةو ش ويَنانة ك ار
دةكةن كة ثارةكةى كةمرتة وثَةكةى نزمرتة.
ل ة وآلت ة عةنانيةكان دا لةي ةك وآلتيان دا  %89خزم ةتكار
وثاككةرةوةكان ئافرةتانن.
لة وآلتة عةنانيةكاندا لةيةك وآلتياندا  %78سةربازة ئافرةتان لة هيَ زة
ضةكدارةكان تةحةروشي جنسيان ثيَوة كراوة لةاليةن سةربازةكاني ترةوة.
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ل ة وآلت ة عةنانيةكانت دا دياردةي ةك بآلوبؤت ةوة بريتي ة ل ة
ثيَشكةشكردني خواردن لةس ةر جةس تةى ئ افرةت ب ة رِوت ي وب ة رِوت ي
منايشكردنيةتى لةتةنيشي ئؤتؤمبيَةوة.
لة يةك وآلتي عةنانيدا ساآلنة  50000ثةجنا ه ةزار ئ افرةت ومن دا َ
دزةي ان ثيَ دةكريَ وب ة كؤيَ ة دةك ريَن وم ةجبوور دةك ريَن لةس ةر
لةشفرؤشي(.)1
لة وآلتة عةنانيةكاندا لةيةك وآلتياندا داهاتي ساآلنةى الشةى ئ افرةت
 12000000000دووانزة مَيار دؤالرة.
لة وآلتة عةنانيةكاندا لة يةك وآلتياندا نزيكةى نيوةى ئةو ئافرةتان ةى
َيدان بة تةنها دةذين(.)2
لة سةروي  75حةفتا وثيَنج سال
حةزت لة زياتر بوو! هةمرت زؤرة!
َيَ عةناني ةت ه ات ب ةها بةرزان ةكان ناهيَََيَ  .وثيس يةكان
ب ةل
دةهيَنيَ .

َاةتيَك دا س يازدة
( )1ئةمشةو ( 5تةموزي  )2017لة ئيس ثانيا ث ؤليس ل ة هةل
ئافرةتي ئازاد كردووة كة بة زؤر لةشفرؤشيان ثيَوةكراوة ،كة ب ي ب ي س ي نوس يويةتي
تةحرير وةك ئةوةى بة كؤيَة كرابيَ .
( )2ئةمة مشتيَك بوو لة خةرماني ناموبارةكي عةنانيةكان وبةرثرسم لةهةر زانياري
وذمارةيةك لةو ذمارانة ،خواش سبحانة سةركةوتو كاري عةبدةكةيةتي.
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لةمانةدا ئيسالم دذي مافةكاني مرؤظة
لة ثرسياري ئةوةى كام ئةحكامان ةي ئيس المة ،ك ة دذي ماف ةكاني
َاان
َيَ« :شةريعةى ئيسالمي ئينسان دابةش دةكات ب ؤ موس َ
مرؤظة؟ ئةل
َاان ،ثياو وئافرةت ،هاونيشتااني لة ئارادا ني ة ،عال ةم ت ةوزي
ونا موسَ
دةبيَ بؤ دارولئيسالم وداروحلةرد».
َيَ ئيس الم ،كةوات ة كيَش ةيان لةط ة َ ئيس المة ،ي ا
سةرنج بدةن ئةل
ئيسالمي سياسي؟
َيَ ئةحكامي شةرعي هةي ة
دووةم :ئةو قسة زلةي ثيَشوت كة« :كؤمةل
ثيَضةوانةى هةموو مافةكان وبةها وثرةنس يثة طةردوونيةكان ة» ،ض اوةرِيَ
دةكرا منونةيةك بهيَنيتةوة كة ئةوةندةى قسةكةت ز بيَ ب ةآلم وا ن ةبوو
منونةيةك هيَناوة لة ه ةموو دووني ا واي ة وةك باس ي دةك ةين ثش تيوان
بةخوا.
سيَيَمم :مةبةست ضية ل ةوةى ئيس الم ئينس ان داب ةش دةك ات ب ؤ
َاان؟
َاان ونا موسَ
موسَ
َةتةك ة
د .ف اروق ب يَ زةمح ةت ئةط ةر دةوَل ةت ع ةناني بيَ ودةول
َاان ض ي
َاان ون ا موس َ
َااني تيَدا بوو ،ئةوسا بة موس َ
َاان وناموسَ
موسَ
َيَن؟ ناويان دةطؤرِن بؤ ضي؟
ئةكةن؟ وضي ثيَئةل
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َةتي ئيسالمي جياوازيان دةك ات ل ة
خؤ ئةطةر مةبةست ئةوةية دةول
َاانيَك يةكس ان ن ني
َاان وناموس َ
ماف وئياتي ازدا؛ وةك و ئ ةوةى موس َ
لةبةرامبةر دادطا ،ئةوة نارِاستيةكي شاخدارة ،بة شاهيدي دةقةكان وميَ ذو
وواقعي وآلتاني ئيسالم.
يةكيَك ل ةو منون ة بةناوبانطان ةى ل ة ميَ ذوى ئيس المدا باس دةكريَ،
دةطيَرِن ةوة :جاريَكي ان ثيَش ةواي ئياان داران ع ةلي ك ورِي ئ ةبووتالب
َغانةكةى الي جولةكةي ةك دةبينيَت ةوة وداواي لي دةكات ،ب ةآلم ك ابرا
قةل
دةدات لةذيَري( ،)1كة ئةيهيَنيَت ة الي ش ورة ي دادووةر ،ل ة تةنيش تيةوة
َيَ:
َيَ :حةسةني كورِم ش اهيدة ،ئ ةل
َيَ :شاهيد بهيَنة ،ئةل
دايدةنيشيَ  ،وئةل
ش اهيدي ك ورِ ق ةبوو َ ناك ةم ،ت ا س ةرةجنام ناتوانيَ بيس ةنيَنيَ ،
َغانةكة ناداتة عةلي وئةيدات بة كابراي جولةكة ،وئ ةويش
ودادووةريش قةل
َغانةك ة دةدات ةوة ،ئ ةويش
َاان دةبيَ وقةل
ئةم دادطةرية دةبينيَ موس َ
َاان بووي ،ثيَشكةش بيَ (.)2
َيَ :مادام موسَ
ئةل
َي ليَدةكات.
( )1واتة :نكول
( )2ئةم ضريؤكة بةيه ةقي دةيطيَرِيَت ةوة ل ة «السانن الكبار » ()136/10ل لاُ «ياقب

إنصااق الَصاامين فااي الم ا خ عليااُ واالسااتمقع رنهمااق واْلنصااق لك ا واح ا رنهمااق
حتااى تنفا حجتااُل وحساان اْلضبااق عليهمااق»ل « ...عاان الشااعبي ضااق ح خاارع علااي ياان أيااي
طقلااب إلااى السااو ل ف ا ذا هوينصااراني يبيااب درعااقل ضااق ح فعاار علااي ال ا رع فقااق ح هااذه
درعاايل يينااي ويينا ضقضااي المساالمين .ضااق ح وكااقن ضقضااي المساالمين شااريحل كااقن علااي
استقضااقه ... .فقااق لااُ علاايح اضا يينااي ويينااُ يااق شااريح .فقااق شااريحح رااق تقاو يااق أرياار
المؤرنين؟ ضق ح فقق عليح هذه درعي ذهبت رني رنذ زرقن .ضاق فقاق شاريحح راق تقاو
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ي ةكيَكي ت ر ل ةو منون ة بةناوبانطان ةى ك ة باس دةكريَ ،دةطيَرِن ةوة:
جاريَكيان كابرايةكي قيبيت ثيَشربِكيَي لةط ة َ كورِةك ةى ع ةمري ك ورِي
عاسدا كردووة وليَي بردؤتةوة ،ئةويش بة شةالق هاتؤتة كابراي ة ،ئ ةميش
خؤي طةياندؤتة الي ثيَشةوا عومةر ،ئةميش رِاستةخؤ نامةي نوس يوة ب ؤ
َيَ :خ ؤت وكورِةك ةت ئام ادة ب ن ،دوواي ش ةالق دةدات ب ة
عةمر وئ ةل
َيَ ليَي بدة ،ئةويش زؤري ليَدةدات ،وثاشان ب ة ع ةمر
دةسيت كابراوة وئةل
َيَ« :يق عمرو! رتى استعب تم النق وض ول تهم أرهقتهم أحرار ًا؟» وات ة:
ئةل

يق نصراني؟ ضق ح فقق النصرانيح رق أكاذب أريار الماؤرنين! الا رع هاي درعاي .ضاق فقاق
شااريحح رااق أر أن تَاارع راان يا هل فها راان يينا ؟ فقااق علاايح صا شااريح .ضااق فقااق
النصرانيح أرق أنق أشه أن هذه أحكقم اَنبيقءل أرير المؤرنين يجيء إلى ضقضايُل وضقضايُ
يقضااي عليااُل هااي واّ يااق أرياار المااؤرنين درع ا ل اتبعت ا راان الجااي وض ا زالاات عاان
جمل ا اَور ل ففخااذتهقل ف ا ني أشااه أن ال إلااُ إال اّل وأن رحم ا ا رسااو اّ .ضااق ح
فقق عليح أرق إذا أسالمت فهاي لا  .وحملاُ علاى فار عتيا ل ضاق فقاق الشاعبيح لقا
رأيتااُ يققتااا المشااركين» .وضاااق فااي رخااارهح «وروي راان وجاااُ رخاار أيضاااق ضااعيأ عااان
اَعم ا عاان إيااراهيم التيمااي» .وضااق اياان الملقاانح «فااي إساانقد هااذا الح ا ي ضااعفقء».
إسانقدا يثبات»ل «البا ر المنياار» (.)599/9
وضاق ايان الصاال ح «هاذا الحا ي لام أجا لاُ
ً
وذكاار القص ا الجوزضااقني فااي «اَيقطي ا » ( .)197/2وضااق ح «هااذا ح ا ي يقط ا تفاارد يااُ
أيووسمير وهورنكر الحا ي  .»...وأخرجاُ أياوونعيم فاي «الحليا » ( )139/4ران طريا
حكيم ين خذام أيووسميرل ثنق اَعم ل عن إيراهيم ين يزيا التيمايل عان أيياُ .وذكرهاق
اين الجوزي في «العل المتنقهي » (.)388/2
أرق رتنُ رن حي الع ال في زرن الَلفقء الراش ين فال ش في ذل والحم ّ.
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َكتان كردووة بة كؤيَ ة ل ة كاتيَك دا ب ة
«ئةى عةمر ئةمة لة كةيةوة خةل
ئازادي لة دايك بوون!؟»(.)1
( )1ئةم ضريؤكة «أيووالققسم اين عب الحكم المصري» لُ «فتاو رصار» ( )290ل
طبع دار الفكارل دةيطيَرِيَتةوة ئةَليَ« :حا ثنق أسا يان روساىل حا ثنق رها ي يان ريماونل
ح ا ثنق سااعي الجريااريل عاان أيااي نضاارة عاان أيااي فاارا ح أن عماار ياان الَ ااقب خ ااب
النق ؛ فحم اّ وأثنى عليُ؛ ثم ضق ح إيهق النق إنُ ض أتاى علاي زراقن وأناق أحساب أن
رن ضرأ القررن إنمق يري يُ اّ ورق عن هل وض خي إلي يآخره أنُ ض ضرأه أضوام يريا وون
يااُ الا نيق ويااردوون يااُ النااق ل أال ففريا ووا اّ يفعمااقلكمل وأريا ووه يقااراءتكمل أال إنمااق
كنااق نعاارفكم إذ ينااز الااوحي وإذ رسااو اّ  يااين أرهرنااق وإذ ينبانااق اّ راان أخبااقركمل
فق انق ب الوحي وذهب النبي  ف نمق نعرفكم يمق نقو لكم اآلن ران رأيناق رناُ خيارا
رننق ياُ خيارا وأحببناقه علياُل وران رأيناق رناُ شارا رنناق ياُ شارا وأيغضانقه علياُل سارائركم
فيمق يينكم ويين ريكامل أال إناي إنماق أيعا عماقلي ليعلماوكم ديانكم ويعلماوكم ساننكمل
وال أيعااثهم ليضااريووا رهااوركم وال يفخااذوا أرااوالكمل أال فماان أتااى إليااُ شاايء راان ذلا
فليرفعُ إليل فوالذي نفس عمر يي ه َضصنُ رنُل فققم عماروين العاق فقاق ح أرأيات ياق
أرير المؤرنين إن عتب عقر رن عمقل على يع رعيتُل ففدب رجاال ران رعيتاُ إنا
لمقصُ رنُ؟ ضق ح نعمل والذي نفس عمار ييا ه َضصانُ رناُل أال أضصاُ وضا رأيات رساو
اّ  يقاام راان نفسااُ .أال ال تضااريووا المساالمين فتااذلوهمل وال تمنعااوهم حقااوضهم
فتكفروهمل وال تحمروا يهم فتفتنوهمل وال تنزلوهم الغيقض فتضيعوهم.
ففتى رج رن أه رصر كمق ح ّ ثنق عن أيي عب ة عن ثقيت البنقني وحمي عن أناس
إلى عمار يان الَ اقب فقاق ح ياق أريار الماؤرنين عقئاذ يا ران ال لامل ضاق ح عاذ رعاقذال
ضااق ح سااقيقت اياان عمااروين العااق فساابقتُل فجع ا يضااريني يقلسااول ويقااو ح أنااق اياان
اَكررينل فكتاب عمار إلاى عماروح يافرره يقلقا ووم علياُل ويقا م يقيناُ رعاُل فقا مل فقاق
عمرح أين المصريل خذ السول فقضربل فجعا يضاريُ يقلساولل ويقاو عمارح اضارب
اين اَليمين [أيح اََرين]ل ضاق أناسح فضاربل فاواّ لقا ضاريُ ونحان نحاب ضاريُل
فمق أضلب عنُ حتى تمنينق أنُ يرفب عنُل ثام ضاق عمار للمصاريح ضاب علاى صالع عمارول
فقق ح يق أرير المؤرنين إنماق ايناُ الاذي ضاريني وضا اشاتفيت رناُل فقاق عمار لعماروح راذ
ارارا؟ [وفااي رواي ا ح يااق عمرورت اى اسااتعب تم
ك ام تعب ا تم النااق وض ا ول ا تهم أرهااقتهم أحا ً
أحارارا؟ ثام التفات إلاى المصاري فقاق ح انصار راشا ً ا فا ن
النق وض ول تهم أرهقتهم
ً
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راي ريب فقكتب إلي] ضق ح يق أرير المؤرنين لام أعلام ولام يافتني [وفاي وروايا ح فجعا
يعتذر ويقو ح إناي لام أشاعر يهاذا]» .وهاي فاي «التاذكرة الحم وونيا » ()209/3ل و«كناز
العمااق » ()660/12ل و«أخبااقر عماار» الياان الجااوزي ()382ل و«العق ا الفرياا » للملاا
السعي الين طلح ( .)59و«المست ر في ك فن رست ر » لأليشيهي (.)238/1
أرااق صااقحب «فتااو رصاار وأخبقرهااق»؛ أي اي الققساام عب ا الاارحمن ياان عب ا اّ عب ا
الحكم القرشي المصريل ضق عنُ أيووحقتمح «صا وو » .وضاق عناُ النّساقئيح «ال ياف
عقلماق ياقلتواريخل
يُ» .وضق اين يونسح «ثق » .وضق القضقعيح «كقن ران أها الحا ي ل ً
صنأ تقريخ رصر وغيره» .ين رح «تهذيب التهذيب» (.)189 – 188/6
ّ
وأرق «أس يان روساى يان إياراهيم اَراوي»ل ضاق النساقئي وساعي يان ياونسح «ثقا »ل
واستشااه يااُ البَااقريل وضااق ح «رشااهور الحا ي ل يقااق لااُح أسا السا ّان » .ين اارح «ريازان
اْلعت ا » ()207/1ل و«سير أعالم النبالء» (.)163 – 162/10
وأرق «أيووعب ة» فهو «يوساأ يان عبا ة البصاري العتكاي اَزدي» رَتلاأ فياُل ضاق
ّ
اياان رعااينح «ثقاا »ل وضااق الحااقف فااي «التقريااب»ح «يوسااأ ياان عباا ة اَزدي رااوالهم
أيووعبا ة البصااري القصااقب لااين الحا ي راان السااقيع »« .تهااذيب التهااذيب» (.)366/1
وضق الذهبيح «ثق »ل «الكقشأ) ( .)400/2وضاق أياوويكر اَثارمح «ضلاتح َياي عبا اّ
أحم ين حنب ل يوسأ ين عب ة أيووعب ة؟ ضق ح «لُ أحقدي رنقكير عان حميا وثقياتل
وكفنُ ضعفُ» .وضق اين أيي حقتمح «سفلت أيي عن يوسأ ين عب ة؟ فقق ح «شايخ لايس
يااااقلقويل ضااااعيأ» «الجاااار والتعاااا ي » ( .)226/9وذكااااره العقيلااااي ف اااي «الضااااعفقء»
( )456/4ونقا ضااو أحما فيااُ .وذكاار لااُ حا ي ًثق رنكاارال أنكااره عليااُ حمااقد ياان ساالم -
ً
وهورن أضرانُ -وهوح يثُ عن ثقيت عان أناسح «أناُ أوصاى إذا راق أن يوضاب فاي فماُ
شااعر راان شااعر النبااي »ل ضااق أيووساالم (روايااُ عنااُ)ح «فح ا ثت يااُ حمااقد ياان ساالم
ففنكره! وحرل رأسُل وضق ح «إذا ح ث هؤالء الشيوخ عن ثقيت يشيء فقتهمهم»».
وذكره اين حبقن في «الثقق » (.)639/7
وأرق حمي ين أيي حمي ال وي [ولم يكن طويال ولكن ل او ي ياُل أوكاقن لاُ جاقر
يقاق لاُح حميا القصايرل فقيا ح حميا ال ويا ليعاار ران اآلخار]ح ضااق الاذهبي «اْلراقم
الحاقف » .وضاق النساقئيح «ثقا » .وضاق ايان ساع ح «كاقن ثقا كثيار الحا ي ل إال أناُ ريماق
دلس عن أنس» .ين رح «تهذيب التهذيب» ( .)40/3وال يضر ت ليسُ هذا َنُ سمعُ ران
ثقيت البنقني وهوثق .
56

َاانيَك ناتوانيَ
خؤ ئةطةر مةبةست ئةوةية ناموس َ

ببيَت ة س ةرؤكي

َاانان ،ئةوة لة دةستوري وآلتة هةرة عةنانيةكاني دووني ا ب ؤم
وآلتي موسَ
َطري ئايين زؤرين ة بيَ ئةوس ا
نةقلَ كردي كة سةرؤكي وآلت ئةبيَ هةل
ماث خؤثاآلوتين هةية.
ئيرت بؤضي بؤ ئةوان دميوكراتية ،بةآلم بؤ ئيسالم ديكتاتؤرية؟!

ئيسالم دةيكاتة ذن وثياو! ئةي عةملانيةت ضي ليَدةكات؟
َيَ ئيسالم« :م رؤظ داب ةش دةك ات ب ؤ:
ضيووارةم :سةبارةت بةوةي ئةل
َةتي عةناني ئةيكات ة ذن وذن،
ثياو وئافرةت» .ئةريَ بيَ زةمحةت ئةى دةول
يان ثياو وثياو يان مياو يان ضي؟! ضؤني ليَدةكات ب ؤ ئ ةوةى عونس ريةت
دروس نةبيَ وجياوازي نةميَنيَ !
ئمطمريش مةبةست ئةوةية ئيسالم جياك اري دةك ات ل ة نيَ وان نيَ ر
وميَ ،بؤ منونة :نيَر وميَ ل ة قوتا ان ة وزانكؤك ان وهت د جي ا دةكات ةوة
َيَ ثيَكةوة ويَنن ،ولة مريات جياوازي دةكات وثياودووبةرامب ةري
وناهيََ
ذنة وهتد.
وأرااق ثقياات ياان أساالم البنااقني [ضريا راان ضاار نيسااقيوور]ح ضااق عنااُ الااذهبيح «اْلرااقمل
ّ
الق ووةل شيخ اْلسالم» وكفى يُ ترجم .
ولكن يبقى أن شيخ صقحب «فتو رصر وأخبقرهق» رجهو .
وكذل يينُ ويين أيي عب ة انق قعل فيكون رنق ًعق .فقين عب الحكم تاوفي (257هاا)ل
وأيووعب ة توفي تقريبق (167ها أويع هق أوضبلهق يقلي ) .فبينهمق ( )90سن تقريبق.
ً
ً
وفي رتنُ شيء رن النكقرة .فهذا خالص يحثنق في هذا الح ي .
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َيَم :رِاس نية جياكاري نةكراوة ،ه ةردووكيان وةك و ي ةكن
سمرةتا ئةل
مةطةر بة دةقيَك جيا ببنةوة.
باوةرِ بة ثةيامبةري ئيسالم دةكةي ؟ دةى ئةوة خؤي  ئةف ةرمويَ:
«النسقء شاققئ الرجاق »( )1واتة« :ئافرةتان هاوتاي ثياوانن» .ئةمةش ي ك ةي
فةرمو؟ كات َي ك باس ي ش تيَكي ك رد .وتي ان :ئ ةى ئ افرةت؟ ف ةرموي:
«ئافرةتان هاوتاي ثياوانن».
سمبارةت بةوةى نيَر وميَ لة قوتا انة وزانكؤكان وهتد جيا دةكات ةوة،
َيَ لة وآلتاني رِؤذئاوا وئةمريكاش جيا كراوةت ةوة ودةس تيان ثيَك ردووة
بةل
وخةريكن ،دةيان زانكؤ جياكرايةوة ،هةروةها لة وآلتة عةنانيةكاندا ئةطةر
ئاينيَك باوةرِي بة تيَك ةآلوي ن ةبيَ رِيَ ي ثيَ دةدات ،وةك و ل ة سويس را
ضةندين قوتا انةى جولةك ةكان هةي ة تيَك ةآلو ني ة لةب ةر بريكردن ةوةى

(« )1رساان أحم ا » ()5869ل و«ساانن التررااذي» ()105ل و«ساانن أي اي داود» (.)204
وسببُ أنُح «سا رسو اّ  عن الرج يج البل وال يذكر احتال ًرق ضق ح «يغتسا »ل
وعن الرج ير أنُ ض احتلم وال يجا البلا ؟ ضاق ح «ال غسا علياُ»ل فققلات أم ساليمح
النساقء شاققئ الرجاق »» .وصاححُ ايان
المرأة تر ذلا أعليهاق غسا ل ضاق ح «نعام إنماق ّ
ّ
رجب في «الفتح» ()343/1ل واَلبقني.
ورعنى الح ي ح «أي ن قئرهم وأرثقلهم كفنهن شققن رانهم؛ وَن حاواء خلقات ران
ردم عليااُ الصااالة والسااالم وشااقي الرجا أخااوه َييااُ وَرااُ؛ َنااُ شا نساابُ راان نسابُل
يعن ااي فيجاااب الغسااا عل ااى المااارأة يرليااا البلااا يعااا الناااوم كقلرجااا »« .ع ااون المعب ااوود»
(.)400/1
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تايبةتي ئةو ئاينة ،كةواتة ل ة دي دي عةنانيةت ةوة جياكردن ةوةيان ت اوان
نية.
همروةها ئيسالم واقعيانة وزانس تيانة برِي اري داوة ،ه ةموو كةس يَك
دةزانيَ ئةم دوو رِةطةزة ئارةزويان بؤ يةكرت دةرِوا ،بؤية كاريطةري لةس ةر
َيَك ل ة
خويَن ديان وئاين دةيان دةبيَ  ،بؤي ة جي ا دةكريَن ةوة ،كؤم ةل
َناسان وشارةزاياني وآلتان طةيشتونةتة ئةم قةناعةتة ،خوا ي ار بيَ
كؤمةل
َطةي زياتر دةبيين.
لة كتيَي «زينا ،هؤكار ،ضارةسةر» بةل
َيَ ثيَكةوة ويَنن ،قةي دي ض ية؟ وةك و ئ ةوة واي ة
ثاشان كة ناهيََ
َن ثيَكةوة ياري بكةن! ئةريَ بةرِيَزان ئةوة ب ؤ ج امي جيه اني
ئةمرِؤ ناهيََ
ثياوان وئافرةتان جياية؟ بؤ ئةم جياكاري ة!؟ ئ ةوة ب ؤ طؤرِةث ان ومةي دان
ثيَكةوة ناكةن ورِيَطةش نادةن ثيَكةوة بيكةن؟! ئ ةوة ب ؤ زؤرب ةى ثؤس تة
باآلكاني وآلتاني رِؤذئاوا بة دةسيت ئافرةتةوة نية؟! بؤ موضةى ذن وثياو لة
هةنديَ وآلتي رِؤذئاوا وةكو يةك نية؟ بؤ لة بريتانيا كة ه ةتا ئ ةم س اتةى
من ئةم قسانة دةكةم موضةى ذن وثياو يةكسان نية لة هةنديَ رِوةوة.
ئةوة بؤ؟ ئةوة بؤ؟! دةيان ثرسي تر!
سةبارةت بةوةى لة مريات جياوازي كردووة ل ة نيَواني ان ،واهلل رِاس
َيَ جاري وا هةي ة زؤرت ر ب ة ئ افرةت
دةكات ئيسالم جياوازي كردووة ،بةل
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دةدات وجاري واش هةية زؤرتر بة ثياو دةدات بةثيَي بةرذةوةن دي( ،)1ئ يرت
َةى ل ة ئاه ةنط وكؤبوون ةوةى
ئةمة ض نةنطيةكي تيَداية؟ كةواتة ئةو تةثَ
عةناني ودذة دينةكاندا ليَ ي دةدريَ ودةوتريَت ةوة :ك ة مريات ي ثي او دوو
ئةوندةى مرياتي ذنة ،ثيَستةكةى تةقي ،جا بيطؤرِن.
َةتيَكدا ئافرةتةكة كةمرتي برد ،ئةو
ئةمة سةرباري ئةوةى كة لة حال
هيض خةرج ناكات ،وبذيَوي لةسةر ثياوةكةية ،واتة :زياتر ئةبات ،زياتر
خةرج دةكات .كةمرت دةبات ،كةمرت خةرج دةكات .وجطة لةوةى ئةو
ئافرةتة دةتوانيَ بؤ خؤي ئيش بكات ودةخَي تايبةتي بة خؤي هةبيَ .

هةر لة ئيسالم وا نية ،لة هةموو دوونيا واية

()2

َيَ« :هاونيشتماني لة يارادا نية ،عالة
ثيَنجة سةبارةت بةوةى ئةل
تةوزيع دةبيَت بؤ دارولئيتال وداروحلةرب».
َيَ لة ئيسالمدا ،هةر وآلتيَك يان وآلتي شةرِة ،ي ان وآلت ي ئاش تية
بةل
«وآلتي ئيسالم» ،يان وآلتيَكة ثةميانى لةطة َ طريَدراوة .ئةمةش لة هةموو
وآلتيَك دا هةي ة ،ب ؤ منون ة ئيَس تا كوردس تانى خؤم ان -خ واى م ةزن
َيَ
َيَك وآلت هاوث ةميانني ،كؤم ةل
بيثاريَزيَ لة دووذمن وناحةزاني ،-كؤمةل
َةتي تةعصيبدا نيوةى ثيَدةدريَ .
( )1ئةوةش تةنها لة حال
( )2جا ئةمة ياساكة هةرطيز خيالفيم نةبينيوة ،ئ ةويش ئةوةي ة ل ة ض يدا ئيس الم
عةيبدار كرا ،ئةطةر بطةرِيَي هاوشيَوةى لة ياسا ودةستور ورِيَساي زؤر وآلتدا هةية .ولة
ضيدا حةزتان ليَبوو بثرسن ثشتيوان بةخوا هاوشيَوةكةيتان ثيَدةَليَم بة لة مَدانيشةوة.
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وآلتيش بؤ كوردستان مةترسي شةرِي ليَدةكريَ كة ئاذاوة لة وآلت بنيَن ةوة
وشةرِ بةرثا بكةن يان ثةالماري كوردستان بدةن ،كوردستان خؤيشي وآلت ي
ئاشيت وئيسالمة.
وهةر وآلتيَ ك ئ ةم دابةش بةندية ن ةكات وليس يت دؤس ودووذم ن
وهاوثةميانةكاني خؤي نةزانيَ  ،ئةوة بيَطومان لة طويَي طادا خةوتوة وه ةر
َةتي واش برِوا ناكةم لةسةر ئةم ئةرزة هةبيَ !
زو تياضووة ودةول
هةروةها هةر شويَنيَك كافراني تيَدا نيشتةجيَ بيَ  ،م ةرج ني ة ثيَ ي
َكو ج اري واهةي ة دارولئيسالميش ة وك افرانيش
بووتريَ داروحلةرد ،ب ةل
تيَيدا نيشتةجيَن.
ج ا قورب ان بةم ةش ب ؤت رِون بووي ةوة بووهت انتكرد ك ة وت
هاونيشتيااني بوون لة ئيسالمدا بووني ني ة .ئ ةوةتانيَ ك افرانيش تيَي دا
نيشتةجيَن ،كةض ي ب ة وآلت ي ئيس الم دادةنر َي ئةط ةر ل ةذيَر رِكيَف ي
ئيس المدا بيَ  ،ه ةروةها مامةَل ةى هاوآلتي ةكيان لةطةَل دا دةكريَ
َةت جارِي جيه اد ليَب دات ل ة
وهيَرشيان بكريَتة سةر ثيَويستة لةسةر دةول
دذي داطريكةران جب ةنطيَ  .ئةم ةش كةس يَك ت ؤزيَ ل ة ئيس الم بزانيَ
دةيزانيَ  .كةواتة بؤمتان سةناند كة كافر ماث هاونيشتااني ب ووني هةي ة
وبووهتان دةكةي بؤ ئيسالم.
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َيَ:
«البجیرري» لة زانا شافعيةكان ثيَناسةى دارولئيس الم دةك ات وئ ةل
«والمااراد ياابآلد اْلس اآلم ك ا يل ا ينقهااق المساالمون؛ كبغ ا اد والبصاارةل أوأساالم
أهلهااق عليهااق؛ كقلم ينا والاايمنل أوفتحاات عنااو ًة؛ كَيباار ورصاار وسااواد العاارا ل
أوصل ًحق واَرض لنق والكفقر سقكنون فيهقل وي فعون الجزي »(.)1

َيَم :ئةمانة بوون دذي هةموو ماف وثرةنسيثةكان؟!
ماوةتةوة بَ

لة ئيسالمدا ئازادي بريِورِا هةية؟
َب ةت
َيَ« :لة ييتالمدا يازادي بريورِا نيةة» .هةل
سةبارةت بةوةى ئةل
ئةمة رِاس نية وبووهتانة .بةآلم تا زياتر رِون ي بكةم ةوة ئ ةبيَ ب زانني
ئازادي بريِورِا رِةهاية وبيَ سنورة ،يان نا؟ بيَطومان هةمووان كؤكني لةس ةر
ئةوةى تا سنوريَك ئازادي لة دةربرِيين بريورِات.
كةوابيَ ئيسالم هيض كيَشةيةكي لةطة َ ئازادي بريورِا نية(.)2
َيَي« :ئاخر لة ئيسالمدا ناتواني ب رِؤي قس ة ب ة ئيس الم
لةوانةية بَ
َيَم :ئةتواني قس ة ب ة دةس توري
بكةي ! ئيرت ضؤن ئازادي بريورِا هةية» ئةل
(« )1حقش ای سااليمقن البجیررااي علااى شاار راانهب ال ااالب» ر بع ا رص ا فى البااقيي
الحلبيل (.)189/3

( )2جاريَكي تر لةم وتةية ورد بووم ةوة ،هيض م تيَ دا ب ةدي ن ةكرد ،ئةط ةر ه ةر
َسؤزيَك ،زياتر لةوةي ئيَاة دةبيينَ ،دةتوانيَ شويَين ئيشكالةكةي ئ ةم وت ةم ب ؤ رِون
دل
َةي ة،
َط ة لةس ةر ئ ةوةى هةل
بكاتةوة .ول ةو نوكت ة خؤش انة ي ةكيَكيان وتب ووى :بةل
ئينتةريَكي داناوة وهاتؤتة خوارةوة! فيَي لة ضاوي خؤي نةدي ،ثوشي لة ضاوي ئةو دي!
َة ثؤثةى دةمارطريية! ولوتكةى كويَرية خوا ثةنامان بدات.
ئةمةش ضَ
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كام وآلت بكةى؟ كيَ ليَ قةبوو َ دةكات سوكايةتي بة دةستور وياس اكةى
َكو لة دةستوري ضةندين وآلتي عةناني خويَندوومةت ةوة( )1ك ة
بكةي ؟ بةل
ئ ةبيَ ئ ةوةى دةيك ةي ب ة دةر ن ةبيَ ل ة ياس ا طش تيةكان وةط ةرنا
قةدةغةية!
َكو ئةطةر ئةتواني برِؤ لة يؤنان رِةخنة ل ة ئ ايين دةوَل ةت بط رة؟!
بةل
بةثيَي دةستور قةدةغةية! ئايا بةوة يؤنان لة ئازادي دةكةويَ ؟!
َدةطريَ .
من ئةم بابةتانة بؤ طؤظاريَك دةنوسم ئةطةرنا زياتر هةل

ثةيامبةر  مورتةددي بة دةسيت خؤي نةكوشتوة!
َيَ(« :)2لةسةردةمي ثيَغةمبةردا ولةسةر دةسيت ثيَغةمبةر
كة ئةشَ
َيَني :كوا؟ لة كويَ
َكي مورتةد كوذراوة» .هةقي خؤمانة بَ
خؤي خةل
هاتوة؟ كيَ ريوايةتي كردووة؟ واهلل نارِاس وبووهتانة هةرطيز نةضةسثاوة
لة ثةيامبةرةوة  يةك مورتةددي كوشتيَ.
ئاخر ضؤن رِيَطة ب ة خؤت ان دةدةن وجورئ ةت دةك ةن نارِاس ب ةدةم
َك تةماشاي
َيَكي ئامساني كة هةزاران خةل
َيَن لة كةنال
ثةيامبةرةوة  دةل
دةكات؟!

( )1ئةطةر حةزت كرد بََيَ :لة دةستوري هةموو دوونيا واية ،باوةرِ ناكةم درؤ بيَ
( )2ئةجمارة م.هاوذين.
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من زؤرم ثيَ سةيرة لة كؤندا بيَ باوةرِ هةبووة وتوي ةتي :س ويَند بيَ
زوبامن بربِن درؤ ناكةم ،لةبةر كةسايةتي خؤي عةيي ليَهاتوة.
ئةبوو سوفيان كافرة ،نةجاش ي ثرس ياري ثةيامب ةري  ليَ دةكات:
َيَ يةك ش نةبيَ م ةجاليَكي
وةكو خؤي وةآلمي دةداتةوة ودرؤ ناكا ،ئةل
تيَدا بوو قسةيةكم كرد ،ئ ةويش ثرس ي :ث ةمياني ش كاندووة؟ ومت :ن ةخيَر
بةآلم ئيَستا ثةميانيَكاان لةطة َ بةستوة نازامن لةمةيان ض ي دةك ات؟ ه ةر
ئةوةندة .عةيبيان ليَ هاتوة درؤ بكةن! ئاخر ك ةى رِةواي ة ياس اي« :الغقيا
تبرر الوسيل »! بةكار بهيَين.
َي ئامساني رِيَط  ...كة سةر بة حيزبيَكي الر رِةوة
دوويَينَ شةو لة كةنال
َكي كوردس تان ثش تطريي دةس توريَكي ع ةناني
وتويةتي« :زؤربةى خ ةل
دةك ةن!!» ئ اخر ب ةرِيَزان درؤ ل ة كةس ايةتي م رؤظ دةش كيَينَ ،ض ج اي
َك وتي :ف الن حي زد
َيكي ئامساني وحيزبيَكي فةرمي؟! سبةيينَ خةل
كةنال
درؤزنة ناهةقيان دةطرن؟

ختامًا
َيَم :با هةموواليةك بزانن دذاي ةتي كردن ي ئيس الم
لة كؤتاييدا  ...ئةل
هةروا ئاسان وسانا نية ،ض وونكة ميَ ذو تؤم اري دةك ات ،جط ة ل ةوةى
سةرشؤرِي قيامةتي بة دوواوةية -ثةنا بةخوا .-خؤ ئةط ةر ه ةر برِيارت ان
داوة دذاي ةتي ئيس الم بك ةن ئ ةوا ئ ةب َي زانس وزانياري ةكى زؤرت ان
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سةبارةت بة ئيس الم ه ةبيَ  ،ت ا جواني ةكاني ئيس الم ببي نن وض ي دي
دذايةتي نةكةن ،خؤ ئةطةر هةر سورن لةسةر ئةوكارة ضؤن هاوش يَوةكانتان
لة ميَذو وهاوضةرخدا شكس ياوةريان بوو ،ثش تيوان ب ةخوا س ةرةجنامي
ئيَوةش هةر شكس ودؤرِان ودووابرِان ودابرِان ودارِمانة.
والحم ّ رب العقلمين
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طؤشيت بةراز خؤشة يان وشرت؟!
وةآلمي ية ثرسيارة ثرِ لوغزة

«طفتوطؤيةك لةطةلَ مةال بةختيار

»

ضاثي يةكةم 1438


بةناوي خواي خاوةن رِةمحةتي رِةمحةتكار
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دةستثيَك
كورتة ظيديؤيةكي مةال! بةختيار بآلوبوويةوة ،دةنطدان ةوةى زؤري ب ة
دوواي خؤي دا هيَن ا ،وثرس يارة زةق وخ ؤش وث رِ حيكا ةت ول ؤذيكي
وسةيرةكةى ئةو كورتة ظيديؤية ئةوةبوو :تو ويذدانتان طؤشيت بةراز خؤش ة
يان وشرت؟! جا منيش بة خيَرايي شتيَكم لةسةر نوسي وبآلوم كردةوة ،وثيَم
باش بوو هةر بةو ناونيشانةوة ناوي بهينم ضوونكة هةمووي بةهؤي ئ ةوةوة
دةزانن باسي ضي دةكةم.

سةرةتا
َاانةكان لةط ة َ
وةكو زؤرجار دووثامت كردؤتةوة كيَشةي طةورةي موس َ
ن ةيارةكانيان ش ارةزا ن ةبووني نةيارةكانيان ة ل ة ئيس الم ول ةو ب ارةوة
نةخويَندةوارن( ،)1جا ه ةر ل ة كؤن ةوة وتويان ة« :الناق أعا اء راق جهلاوا»،
َك دووذمين ئةوةن كة ليَي نازانن».
واتة« :خةل
لةم سؤنطةيةوة لةمةرِ ئةو وتانةي كة ضةند رِؤذيَكة لة ئينتةرنيَ
َةكاني رِاطةياندن وسايتةكان بآلوبؤتةوة بة ثيَويسيت دةزامن ئةم ضةند
وكةنال
( )1نةخويَندةوار وشةيةكة لة كؤندا مامؤستا ومةالكان بؤ كةسيَك بةكاريان دةهيَن ا ك ة
زؤر سةري لة ش دةرنةكرداية.
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َةي خوارةوة ةمة رِوو كة بةزؤري لة دةوري تةوةري ناونيشانةكة
خال
دةخوليَتةوة كة ناشارةزايي نةياراني ئيسالمة بة ئيسالم:

ثيَش هةموو شتيَك
ثيَش هةموو شتيَك :نةمتواني تةواوي وت ةكاني ئ ةو كةس ةم دةس
بكةويَ تةنها ئةو دوو دةقيقة ن ةبيَ ك ة بآلوبؤت ةوة بؤي ة وةآلمةك ةش
تةنها لةسةر هةنديَك اليةني ئةو ثارضة ظيديؤيةية.

ئةلَيَ :لة قورئان دوو شت حةرامة
َيَ« :دوو يت لة قوريان حةآللَ كراوة بةراز وخويَت مردوو ...يةي
ئةل
خوا بؤ؟!».
َيَ:
لة وةآلمدا يةل
َيَ :ثرسياري وا رِاستةوخؤ لةخوا ناكريَ ووةآلميش
 .1سةرةتا يةل
َكو لة زاناكان دةكريَ
ناداتةوة ولة كؤنطرةى رِؤذنامةوانيشدا ناكريَ  ،بةل
َت ة وس وكاتيةوة ناكريَ ل ة
تا بؤتي رِون بكةن ةوة .وثرس ياريش ب ة طال
َاانان ض جاي خوا تبارك وتعاىل! ئةوةيش ش تيَكي ق ورس ني ة م ن
موسَ
َت ة
دةتوامن دةيان ثرسيارت ئاراستة بكةم لؤذيكيرت ومةنتقيرت ،هةروةها طال
ئاميَزانةتر ،لةوةى تؤ بيَوةآلمرت بيَ.
َيَ :لة قورئان دا زي اتر ل ةوة ح ةرام ك راوة! ئةم ةش
 .2يينجا يةل
نيشانةي ئةوةية كة بة قورئان نةخويَندةوارن .دةى ئةط ةر ئةم ة عيَات ان
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بيَ بة قورئان ئةبيَ ضةند سةر لة سوننةت دةر بكةن .كةواية ب ؤ لةس ةر
دين قسة دةكةن؟
 .3ئةطةر مةبةست لةو دووشتة :ب ةراز وخ ويَن م ردووة .ئ ةوا ل ة
قورئان شيت وا نية بةو شيَوازة!!
 .4ئةط ةريش مةبةس يت ب ةراز وخ ويَن وم ردووة (ب ة ئ امرازي
َيَم ئةمة سيان دةكات نةك دووان .هيَشتا هةر واش ني ة
ثةيوةندي) ئةوا ئةل
َي يةكةم باسم كرد.
وةك لة خال
وشرت موبارةك نية لة ئيسالمدا!

َيَ« :الي ييَمة ية مةرِة جوانةمان هةية ،حويرت بةؤ سةةربربِيت!
ئةل
َي كردووة».
الي يةوان هيض نةبووة ،حويرتي سةربرِيوة ،بؤية حةآلل
َيَ:
لة وةآلمدا يةل
َيَكي ط رنط بك ةم
سةرةتا زؤر ب ة ثيَويس يت دةزامن ئام اذة ب ة خ ال
َةيةك ة ك ة زؤرب ةي زؤري ض ةثرِةو والدي ين
ئ ةويش رِاس تكردنةوةي هةل
وعةنانيةكان ووهاوشيَوةكانيان تيَيدةكةون ،ئةويش ئةوةية :ل ة ئيس المدا
َيَكي موبارةك نية ولة دةقةكاني قورئان وحةديسش دا ش يت وا
حوشرت ئاذةل
نةهاتوة ،ياني بةو شيَوازة ني ة ك ة ئ ةوان وا دةزان ن -ب ة رِاش كاوي ب ة
َاانان.
َيَكي موبارةكة لةالي موسَ
خؤمشيان وتوة -كة وشرت ئاذةل
َكو لة دةقةكاندا ثيَضةوانةي ئةمة دةبيين ،وةك:
بةل
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وشرت لة ديدي ئيسالمدا
عةب دووآلي ك ورِي موغةف ة وئ ةبوو ه ورةيرة وجط ة ل ةويش
دةيطيَرِنةوة ،ثةيامبةر  فةرمويةتي« :ئةطةر ك اتي نويَ ذ ه ات وه يض
شويَنيَكتان دةس نةكةوت نويَذي تيَ دا بك ةن ت ةنها ثةض ةي م ةرِ وب زن
ووشرت نةبيَ  ،ئةوا نويَذ بكةن لة ثةضةي مةرِ وبزن ،بةآلم نويَذ مةك ةن ل ة
َداي
ثةضةي وشرت ض وونكة ش ةيتاني لةطةل
تجااا ووا إال راااراي

ة»«.إذا [حضار

الغااانمل ورعاااقطن اْليااا ل فصااالوا فاااي راااراي

الصاالةل فاا] لام
الغااانمل وال

تصلوا في أع قن اْلي [ف نهق خلقت رن الشيقطين]»(.)1

َيَ« :ثرسيار كرا لة ثةيامب ةري خ وا
هةروةها بةرِائي كورِي عازد ئةل
 لةبارةي دةس نويَذطرتن بةهؤي خواردني طؤش يت وش رت؟ ف ةرموي:
دةستنويَذ بطرنةوة بؤي ،وثرسياري ليَكرا لة بارةي دةس نويَذطرتن ب ةهؤي
خواردني طؤشيت مةرِ وبزنةوة؟ فةرموي :دةس نويَذ مةطرنةوة ب ؤي .»...
«سااا رسااو اّ  عاان الوضااووء راان لحااوم اْليا ؟ فقااق ح «توضاااوا رنهااق»ل
وسا عن لحوم الغنم؟ فقق ح «ال توضاوا رنهق»ل وسا عان الصاالة فاي رباقرل

( )1أصلُ في البَاقري وهاذا الحا ي فاي «سانن الترراذي» ()348ل وضاق ح وهاو حا ي
حسن صحيحل و«سانن ايان رقجاُ» ( )768و()769ل و«رسان أحما » ( )16799و()20541
و()9825ل والزيااقدة اَولااى راان «ساانن ال ا ارري»ل والثقني ا راان «صااحيح الجااقرب» ( 3788ل
 .)1439وصااححُ الشاايخ أحم ا شااقكر وصااححُ الشاايخ اَلبااقني ثاام ضااعأ زيااقدةح «ف نهااق
خلقت رن الشيقطين» في ضعيأ روارد ال مآن (.)335 -25
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اْلي ا ؟ فقااق ح «ال تصاالوا فااي ربااقرل اْلي ا ل ف نهااق راان الشاايقطين»ل وسااا عاان
الصالة في رراي

الغنم؟ فقق ح «صلوا فيهق ف نهق يرك (.)2(»)1

هةروةها لة جابري كورِي سةمورةوة ،ئ

َيَ« :أن رج ًاال ساف رساو اّ
ةل

 أأتوضااف راان لحااوم الغاانم؟ ضااق ح «إن شااات فتوضاافل وإن شااات فااال توضااف»
ضق ح أتوضف رن لحوم اْليا ؟ ضاق ح «نعام فتوضاف ران لحاوم اْليا » ضاق ح أصا ّلي
فااي رااراي

الغاانم؟ ضااق ح «نعاام» ضااق ح أص ا ّلي فااي ربااقرل اْلي ا ؟ ضااق ح «ال»»(.)3

واتاكةشى نزيكة لة واتاي حةديسي ثيَشو.
هةروةها لة حةديسة رِاس تةكاندا ب ةوة منون ةي هيَنراوةت ةوة ك ة زؤر

رِادةكات لة دةس خاوةنةكةي ئةطةر ئاطاي ليَ نةبيَ وضاوي ثيَوة نةبيَ .
وةك ثةيامبةري خوا  ئةفةرمويَ« :تعقه ووا القررنل فوالاذي نفساي ييا ه

(« )1ساانن أيااي داود» ()184ل و«ساانن التررااذي» ()81ل وصااححُل و«ساانن اياان رقجااُ»
()494ل وصححُ اين راهويُ وأحم واَلبقني والوادعي.

( )2وئةم مةسةلةش لة رِوي فيقهةوة جيَي رِاجياوازية ،بةآلم زؤربةى زانايان لةسةر ئةوةن
َطةشيان هةية ،لةوانة:
َيَك بةل
دةستنويَذ ناشكيَنيَ وئةم حةديسانةش نةسخةوة بوون وكؤمةل

عاان سااعي ياان الحااقرث عاان جااقير ياان عبا اّل أنااُ ساافلُ عاان الوضااووء رماق رساات النااقر؟
ضلايالل فا ذا نحان وجا نقه
فقق ح «ال؛ ض كنق زرقن
النبي  ال نجا رثا ذلا ران ال عاقم إال ً
ّ
لم يكن لنق رنقدي إال أكفنق وسواع نق وأضا ارنقل ثام نصا ّليل وال نتوضاف»« .صاحيح البَاقري»
(.)5457
وعن جقير ضق ح «كقن رخر اَررين ران رساو اّ  تارل الوضاووء رماق غيار الناقر».
وفااي رواي ا ح «تاارل الوضااووء رمااق رساات النااقر»« .ساانن أيااي داود» ()192ل و«ساانن النسااقئي»
( .)185وصححُ اَلبقني.
(« )3صحيح رسلم» (.)360
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لهو أش تف ّص ًايق ران اْليا فاي عقلهاق»( .)1ي ا ئةف

ةرمويَ« :إنماق رثا صاقحب

القاااررن كمثااا صاااقحب اْليااا المعقلااا إن عقهااا عليهاااق أرساااكهق وإن أطلقهاااق

ذهبت»(.)2
ه ةروةها ل ة حةديس ي س ةحيحدا ه اتوة ئةف ةرمويَ« :ه ةمووتان
َبكات وةك
ئةرِؤنةوة بةهةش تةوة مةط ةر كةس يَك نةي ةويَ وثش ه ةل
َكردني وشرت» .وةك ئةبوو هورةيرة وئةبوو ئومامةى ب اهَي ئ ةَليَن:
ثشتهةل
ثةيامبةري خ وا  ف
كشراد البعير»(.)3

ةرموي« :لتا خلن الجنا إال ران أياى وشارد علاى اّ

َاان وةكو وشرت لة مزطةوت خ ؤي بةن د
هةروةها نةهي كراوة لة موسَ
بكا بة شويَنيَكةوة  ،وات ة :ب ةردةوام ل ة مزطةوت دا لةي ةك ش ويَندا نو َي ذ
َيَ« :نهاى رساو اّ  عان
بكات ،وةك عةبدوولرِةمحاني كورِي ش يبل ئ ةل
نقاارة الغاارابل وافتااراَّ السااببل وأن ي اوطّن الرج ا المكااقن فااي المسااج كمااق
يوطّن البعير»(.)4

(« )1صحيح البَقري» ()4746ل و«وصحيح رسلم» (.)791
(« )2صحيح البَقري» ()4743ل و«وصحيح رسلم» (.)789
(« )3رست رل الحاقكم» ()247/4ل و«رسان أحما » ( .)22579( )258/5وضاق الحاقف ح
«وسن ه على شارل الشايَينل ولاُ شاقه عان أياي أرقرا عنا ال برانايل وسان ه جيا »ل وضاق
الهيثماي فااي «رجمااب الزوائا » ( )71/10عاان حا ي أيااي أرقرا ح «رواه أحما ورجقلااُ رجااق
الصحيح غير علي ين خقل ل وهو ثق ».
(« )4رسن أحم » ()428/3ل و«سنن أيي داود» (« .)862الصحيح » (.)1168
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هةروةها لة رِؤيش بؤ س وذدة ن ةهي ه اتوة وةك وش رت ب رِؤي .وةك
َيَ :ثةيامبةري خوا  ف
ئةبوو هورةيرة ئةل

ةرموي« :إذا ساج أحا كم فاال

يبرل كمق يبرل البعير؛ وليضب ي يُ ضب ركبتيُ»(.)1

هةروةها ثةيامبةري خوا  ئةفةرمويَ« :نوفرةتيَكي تيَداية وةح ش
َيَ :ثةيامبةري خ وا  ف ةرموي:
ئاسا»( .)2وةك رِافعي كورِي خةديج ئةل
«إن لهذه اْلي [وفي رواي ح لهذه البهقئم] أواي كفواي الوح »(.)3
(« )1رساان أحم ا » ( )381/2ل و«ساانن أي اي داود» ( .)845و«ساانن النسااقئي» ()149/1ل
و«ساااانن الاااا ارري» (« .)303/1اْلرواء» ( .)78/2فقئاااا ةح «الصااااالة يكليهمااااق جااااقئزة يقتفااااق
العلمااقءل إن شااقء المص الي يضااب ركبتيااُ ضب ا ي يااُل وإن شااقء وضااب ي يااُ ثاام ركبتيااُ وصااالتُ
صااحيح فااي الحااقلتين يقتفااق العلمااقءل ولكاان تنااقزعوا فااي اَفض ا « .»...رجمااوع الفتااقو
لشيخ اْلسالم» (.)449/22
(« )2صاااااااااحيح البَاااااااااقري» (2356ل 2372ل 2910ل 5179ل 5184ل 5187ل 5190ل
5223ل )5224ل و«صااحيح رساالم» ()1968ل و«اَوايا » جمااب ريا ةل وهااي التااي نفاار راان
اْلنس وتوحشت.

( )3ليَرةشةوة بة ثيَويسيت دةزامن بضاة سةر هةموو ئةو ش ويَنانةي باس ي وش رتي تيَ دا
كراوة لة قورئاندا ،تا بةهؤيةوة دةمي خويَندةوارةكان دا ريَ لةم بارةوة:

ورن اَي اثنين ورن البقر اثنين ض رلذكرين حارم أم اَنثياين أراق اشاتملت علياُ أرحاقم
اَنثياين][ .اَنعاقمح ،]144واتة« :دوو جؤر وشرتيشي ثيَ بةخشيون لةطة َ دوو جؤري مانطا ،ئةى
َيَ :خوا كام لةمانةى حةرام كردووة وا ئيَوة لة خؤتاني قةدغة دةكةن!؟».
ثةيامبةر ثيَيان بَ
هذه نقض اّ لكم ري ً فذروهق تفك فاي أرض اّ][ .اَعارا ح ،]73واتة« :باس ي ثةيامب ةر

َةح  دةكات كة طةلةكةى ثيَيان وتوة ئةطةر رِاس دةكةي ثةيامب ةري خ واي ئ ةوة
سال
وشرتيَكي ئاوها وئاوهامان بؤ بهيَنة».
فعقروا النقض وعتوا عن أرر ر ّيهم][ .اَعرا ح ،]77واتة« :هةروةها».
فقق لهم رسو اّ نقض اّ وسقيقهق][ .الشمسح ،]13واتة« :هةروةها».
إنق ررسلو النقض فتن ً لهم فقرتقبهم واص بر][ .القمرح ،]27واتة« :هةروةها».
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ضق هذه نقض لهق شرب ولكم شرب يوم رعلوم][ .الشعراءح ،]155واتة« :هةروةها».
ورتينق ثمود النقض ربصر ًة ف لموا يهق][ .اْلسراءح ،]59واتة« :هةروةها».
ويق ضوم هذه نقض اّ لكم ري ً فذروهق تفك في أرض اّ][ .هودح ،]64واتة« :هةروةها».

والب ن جعلنقهاق لكام ران شاعقئر اّ لكام فيهاق خيار فاقذكروا اسام اّ عليهاق صاوا فا ذا
وجبت جنويهق فكلوا رنهق وأطعموا القاقنب والمعتار كاذل ساَرنقهق لكام لعلكام تشاكرون].
َيَن :مانط ا ووش رت دةطريَت ةوة ،وات ة« :وس ةربرِيين وش رت ب ؤ
[الغقشاي ح ،]17هةن ديَكيش ئ ةل

قوربانيكردن وهةدي لة كاتي حةجدا كردوومانة بة يةكيَك لة درومشةكاني خ وا ت ا ل ة خ وا
نزيك ببنةوة».
ونمير أهلنق ونحف أخقنق ونزداد كي يعيار ذلا كيا يساير][ .يوساأح ،]65وات ة« :باس ي
َ دا بن َي رة ب ارة وش رتيَك زياترم ان
براكاني يوس دةك ات ك ة وتويان ة :براك ةمان لةطةل
ثيَدةدريَ ».
ضااقلوا نفقا صااواع الملا ولماان جااقء يااُ حما يعياار وأنااق ياُ زعاايم][ .يوسااأح ،]72وات ة:
« باسي ضريؤكي يوس دةك ات ك ة وتويان ة ،هةرك ةس جامةك ةى ثاش ا بدؤزيَت ةوة ب ارة
وشرتيَكي ثيَدةدةين».
وال ي ا خلون الجن ا حتااى يلااب الجم ا فااي سا ّام الَيااقل][ .اَعاارا ح ،]40وات ة« :نارِؤن ة
بةهةشتةوة مةطةر وشرت بة كوني دةرزيدا تيَبثةرِيَ ».
كفنُ جمقلات صافر][ .المرساال ح ،]33واتة« :ثزيسك وثريشكي جةهةننةم كة دةيهاويَ ذيَ
وةك وشرتة رِةش واية زةرد دةربكةويَ ».
أفال ين رون إلى اَي كيأ خلقت][ .الغقشاي ح ،]17واتة« :ئ ةى تةماش اي وش رت ناك ةن
ضؤن دروستاان كردووة».
لةطة َ ئةو شويَنانةى باسي «أنعقم» هاتوة ،ضوونكة «أنعاقم» بريتية لة مةرِ وب زن ومانط ا
ووشرت .ئةويش بة تايبةت باسي وشرت نية وباسي ئةو سيَ وضووار جؤرةية ثيَكةوة.
ئةمة هةموو باسي وشرتة لة قورئاندا ،دةبيين لة هيضكام لةو شويَنانةى قورئاندا باس ي
َيَكي تر وسةرجنام رِادةكيَش يَ ب ؤ
َيَكة وةك هةر ئاذةل
َيَ ئاذةل
بةرةكةتداري وشرت نةكراوة ،بةل
عةجيي دروستكردني وثةند ليَوةرطرتين وةك هةر دوورستكراويَكي تري وةك ئةو شاخانة.
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َيَ ك
َاانان رِبوواردن ة ب ة ئاذةل
كةواتة رِابوواردن بة وشرت لة رِقي موس َ
َاانان لة سؤنطةي ئةو حةديسانةوة ليَ ي دةرِوان ن :ب ة م ةخَوقيَكي
موسَ
خواي دةزانن موبارةك نية لةاليان ،وسوكيش نية لةاليان.
َطةي ة لةس ةر
َطةي ة لةس ةر ض ي؟ بةل
ج ا ئةمةش تان ديس انةوة بةل
نةخويَندةواريتان بة ديين ئيسالم.
طرنطة ئاماذة بةوةش بكةم :ئةوةي هاتوة كة وةك حةديس بةناوبانط ة
َك طواية وشرت وا وواية ،يان« :ال تسابووا اْليا ف نهاق ران نفاس اّ
لة نيَو خةل
تعاقلى» ،سةحيد نية ،وهةن ديَكي ثةن دي عةرةبي ة ،وف رِي ب ة حةديس ي
ثةيامبةري خواوة نية .
َيَن دي ارة بةختامنان ة! وت ة وثةن دة عةرةبي ةكان ب يَ ب ة
جا وةك ئةل
َطةي نةخويَندةواريانة بة ئيسالم.
حةديس لة نةيارةكان .ئةويش هةر بةل
هةروةها ئاماذة بةوةش بكةم كة لة ئيسالمدا بايةخي زؤر ب ة ئةس ث
دراوة وبة بةرةكةتدار وةسفي كراوة نةك وشرت.
جاريَكيان ثةيامب ةر  دةس يت ب ةنيَو ض اواني ئةس ثيَكدا دةهيَن ا
وئةيف ةرمو« :ئةس ث بةرةك ةت وخيَ ر ل ةناو ض اوانيةوةية ه ةتا رِؤذي
َيَ« :رأيات رساو اّ  يلاو
قيامةت» ،وةك جةريري كورِي عةبدووآل ئةل
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نقصاااي فااار

ي صااابعُ وهاااو يقاااو «الَيااا رعقاااود ينواصااايهق الَيااار إلاااى ياااوم

القيقر »(.)1

هةروةها جاريَكيان بة جَوبةرطةكةى نيَو ضةواني ئةس ثةكة دةس رِيَ ،
وتيان :ثةيامبةري خوا بينياان شتيَك كرد ثيَشرت ن ةتكردبوو؟ ف ةرموي:
ئةمشةو طَةيم ليَكرا وسةرزةنشتكرام لةسةر ئةسث» ،وةك ئةوةى ئيها الي
َيةوة ،بؤية فةرماني ثيَك راوة
كردبيَ  ،يان شتيَكي كردبيَ بةهؤي سةرقال
رِيَزي ليَبطريَ

َيَ« :إن النباي  كاقن يمساح وجاُ فرساُ
( .)2وةك ئةنةس ئةل

يردائُل فساا عان ذلا ل وضيا ح ياق نباي اّ! رأيناقل فعلات شاي ًاق لام تكان تفعلاُ؟
فقق ح «إنّي عوتبت الليل في الَي »(.)3

ه ةروةها رِةوح ي ك ورِي زينب اع س ةرداني ت ةمياي داري دةك ات،
تةماشا دةكات خةريك ة ب ة دةس يت ج ؤ دةكات ة دةم ي ئةس ثةكةيةوة
َةكانتى بس ثيَري ئ ةو
َةكانيشي لة دةور دةستني ،ومت :باشة بة مندال
ومندال
َيَ ،ب ةآلم ط ويَم ل ة ثةيامب ةر خ وا ب ووة
ك ارةت ب ؤ ناك ةن؟ وت ي :ب ةل
َاانيَك نية ب ة دةس يت خ ؤي ج ؤ بك ات ب ة
فةرمويةتي  :هيض موسَ
دةم ي ئةس ثةكةيةوة ،مةط ةر بةه ةر دةنك ة جؤي ةك ض اكةيةكي ب ؤ
دةنوسريَ

يماق الا اريل فوجا ه ين ّقاي شاعيرا لفرساُل
« .أن رو ين زنباقع زار تم ً
ً

(« )1صحيح رسلم» (.)1872
(« )2يعني كفنُ أهملهق ل أو صقر رنُ شيء ران ذلا ل النشاغقلُ يماق هاو أهام عنا ه فاي
تق يره ل ففرر ي كرارهق» «شر المؤطف» للشيخ عب الكريم الَضير.
(« )3روطف رقل » ()23/2ل وسن ه ررس ل ي رعض « .الصحيح » (.)3187
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ضااق ح وحولااُ أهلااُل فقااق لااُ رو ح أرااق كااقن فااي هااؤالء راان يكفيا ؟ ضااق تماايمح
يلاىل ولكنّاي ساامعت رساو اّ  يقاو ح «رااق ران ارارُ رساالم ين ّقاي لفرسااُ
شعيرال ثم يع ّلقُ عليُل إال كتب لُ يك ّ حب حسن »(.)1
ً

هةروةها ئةفةرمويَ« :قذى نيَو ضةواني ئةسث م ةبرِن ،ه ةروةها ب ان
مَي ،هةورةها كَكي ،ضوونكة كَكةكاني دوورخةرةوةن ،توكي سةر مَ ي

طةرمكةرةوةن ،نيَو ضاوانيشي خيَري تي ا طريَ دراوة» ،وةك عوتب ةي ئ ي
َيَ :ثةيامبةري خوا  ف ةرموي« :ال تقصاوا نواصاى
عةبدي سولةمي ،ئةل
الَي ل وال رعقرفهقل وال أذنقيهقل ف ن أذنقيهق راذايهق ورعقرفهاق دفقلهاق ونواصايهق
رعقود فيهق الَير»(.)2

َيَ :ض وومة خزم ةتي
ه ةروةها ل ة س ةوادةى ك ورِي رِةبيع ةوة ئ ةل
ثةيامبةر  فةرموي :ما َ وس امان هةي ة؟ ومت :ب ةَليَ ،ث ارةم هةي ة،
ئةسثم هةية ،رِةقيقم هةية .فةرموي :دةستبطرة بة ئةسثةوة ب ا ه ةتبيَ ،
خيَر وبيَر بة ناوضاويةوةية»ل «أتيات النباي  ... وضاق لايح «ها لا راق ؟»

(« )1رسن أحما » ()16955ل وإسانقده شاقري جيا « .الصاحيح » ( .)2269ضيا ح الماراد
فر الجهقد .و«ينقي» رن اْلنققء أو التنقي « .يعلقُ عليُ»ح واتة بيبةستيَتةوة بة دةميةوة.
(« )2رسن أحم » ( )183/4و()184/4ل و«سنن أياي داود» ( .)2542وصاححُ اَلباقني
في «صحيح أيي داود».
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ضق ح ضلتح نعم لي رق ل إي وخي ورضي ل ضق ح «عليا يقلَيا فقرتب هاقل فا ن
الَي رعل في نواصيهق الَير»(.)1

هةروةها ئةفةرمويَ« :وشرتداري عيززةتة بؤ خاوةنةك ةى ،وم ةرِداري
بةرةكةتة ،وئةسثداريش ،خيَر وبيَ ر ل ةنيَو ض اواني ئةس ثداية ه ةتا رِؤذي
َيَ :ثةيامب ةري خ وا  ف ةرموي:
قيامةت» ،وةك ع وروةى ب ارقي ئ ةل
«اْلي ا عا َاز َهلهااق والغاانم يرك ا والَياار رعقااود فااي نواصااي الَي ا إلااى يااوم
القيقر »(.)2

هةروةها ئةفةرمويَ« :ئةسث خيَر وبيَ ر ل ةناو ض اوانيداية ه ةتا رِؤذي
قيامةت ،وخاوةنةكانيشيان هاوكاري ك راون لةس ةر ئ اَل ثيَ داني ،بؤي ة
دةس بهيَنن بة ناوضاوانيدا ودووعاي بةرةكةتيان بؤ بكةن ،»...وةك ج ابر
َيَ :ثةيامب ةري خ وا  ف ةرموي« :الَيا رعقاود فااي نواصاايهق الَياار
ئ ةل
[والني ] إلى يوم القيقر ل وأهلهق رعقنون عليهقل فقرسحوا ينواصايهقل وادعاوا لهاق
يقلبرك ل وض ّل ووهق ال تق ّل ووهق اَوتقر»(.)3
(« )1التقريخ الكبيار للبَاقري» ()184/2ل و«رسان أحما » ()484/3ل و«المعجام الكبيار»
( )6480وإسنقد البَقري جي  .والح ي أورده الهيثماي فاي «المجماب» ( )259/5رَتصارال
وضق ح «رواه البزارل ورجقلُ ثقق »« .الصحيح » (.)1936
(« )2ساانن اياان رقجااُ» ()2305ل و«رساان أيااي يعلااى» ( .)1614/4وصااححُ البووصااير
()40/3ل وإسنقده صحيح على شرل الشيَين؛ «الصحيح » (.)1763
(« )3رسااان أحمااا » ()14791ل و«المعجااام اَوسااا » ()8982ل وحسااانُ اَلباااقني فااااي
«صحيح الجقرب» ()3356ل واَرناقلول فاي تحقيقاُ للمسان  .فلفا فاي نواصايهق الَيار كماق
ضااق صااقحب «ررضااقة المفااقتيح شاار رشااكقة المصااقييح» ()3867( )392/7ح «حا ي رتااواتر
أو كقد أن يتواتر فهو رشهور يال شبه ».
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ئةمة يةكةم.

دياردةكاني نةخويَندةواري يان ضةواشةكاري
َيَ :كيَ داواي لة تؤ كردووة مةرِ وبزن س ةر ن ةبرِي ووش رت
دووة  ،يةل
سةر بربِي؟! تؤ مةرِةكة بؤ خوا سةر دةبرِي تا وشرتةكة سةر بربِي؟ دروسترت
َيَم :كام دةق لة قورئان وح ةديس داواي ليَتك ردووة م ةرِ س ةر ن ةبرِيَ
بَ
وحوشرت سةر بربِي؟! ئةطةر هةية ب ا بيهيَنيَ  ،ئةط ةريش ني ة ديس انةوة
ئةمة نيشانةي نةزاني ونةخويَندةواري ئةو وهاوشيَوةكانيةتي بة ئيسالم.
ئةمة دوو.
َيَ« :الي يةةوان هةيض نةةبووة حويةرتي سةةر برِيةوة
سيَية  ،كة ئةل
َةي ةكي كوش ندةية
َي كردووة» ،ئاخر ئةمة عةيبةيةكي طةورةية وهةل
حةآلل
ونةنطيةكي مةزنة ونةزانيةكي رِاش كاوانةية وس ةردةرنةكردنيَكي ئيَ ط ار
زلة لة ميَذو ،مةعقولة كةسيَك بيَ رِةخنة لة ئيس الم بطريَ قس ةى وا
بكات؟!
َي تر لة م ةرِ وب زن ومانط ا وهت د ..ه ةبوون
نةخيَر الي ئةوان ئاذةل
وزؤريش هةبوون كةس يَكيش ت ؤزيَ س ةيريَكي كردب يَ رِيَ ي ليَدةك ةويَ.
َطةي سةردةرنةكردنة لة ئيسالم ونةخويَندةوار بوونة لة
كةواتة ديسانةوة بةل
َكو س ةر دةرنةكردن ة ل ة ميَ ذوي ع ةرةبيش ك ة رِةخن ةي
ئاس يت ب ةل
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ليَدةطريَ  .تةنانةت ثةيامبةري خوا  بة برِ ليَي بةخش يونةتةوة ،ض ؤن
نةبووة؟!
َي تريشيان هةبووة وح ةرامي ك ردووة ،وةك و
ووارة  ،هةروةها ئاذةل
سةط وثشيَة ،كة لة حةديسةكاندا ئةفةرمويَ :لةو ئاذةآلنةية ك ة زؤر ل ة
دةوري دةستانن« .إنهق ليست ينجس إنمق هي رن ال وافين عليكم»(.)1
هةروةها ثةيامبةر  لة شويَن دةمي ثشيَة دةستنويَذي ششتوة(.)2
كةضي خواردنيشيان حةرامكراوة.
َي ك ردووة ،وتةيةك ة
كةوات ة ت ةنها حوش رتيان ه ةبووة بؤي ة ح ةآلل
َطةى نةخويَندةوارية بة ئيسالم.
مةحةلَي لة ئيعرابدا نية ،وبةل
َيَ« :الي ييَمة ية مةرِة جوانةةمان هةيةة ،حويةرت بةؤ
ثيَنجة ئةل
َيَ :وشرت ناش ريينة م ةرِ
سةربربِيت!» .كة لةم وتة ورد دةبيتةوة ،ئةيةويَ بَ
جوانة .بؤية ئةميان با سةر بربِِِين وئةويان نا ،جا ئةم ة قس ةي كةس يَكة
(« )1ساانن أياي داود» ()69ل ولااُ ضصا ح «أن اراارأة أرساالت يهريسا إلااى عقئشا لفوجا تهق
تص ّليل ففشقر إلي؛ أن ضعيهقل فجقء هرة ففكلت رنهاقل فلماق انصارفتل أكلات ران حيا
أكلاات الهاارةل فققلااتح إن رسااو اّ  ضااق ح «إنهااق ليساات ياانجسل إنمااق هااي راان ال ااوافين
عليكم» وض رأيت رسو اّ  يتوضف يفضلهق».
( )2كمق سب في الرواي المتق ر ل وفي «سنن أيي داود» ()68ل عن كبشا ينات كعاب يان
رقل -وكقنت تحت اين أيي ضتقدة-ح «أن أيق ضتقدة دخا ل فساكبت لاُ وضاوو ًءال فجاقء هارة
فشريت رنُل ففصغى لهق اْلنقء حتى شريتل ضقلات كبشا ح فررناي أن ار إلياُل فقاق أتعجباين ياق
اين أخي؟ فقلتح نعمل فقق ح إن رساو اّ  ضاق ح «إنهاق ليسات يانجسل إنهاق ران ال اوافين
عليكم وال وافق »« .تلَيم الحبير» ( )15/1وفيُ أن البَقري وال ارض ني صححُ.
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َي لة ضاويةتي ،ئاخر لة ك ويَي ئ ةم س ةرزةمينة ثي اوي
َيَن عةقَ
كورد ئةل
زانسيت وئةكادميي بة جوان وناشرييين قس ة دةك ات؟! ئةم ة ل ة كةي ةوة
جواني وناشرييين بووة بة ثيَوةر؟!

طؤشيت وشرت خؤشة يان بةراز؟
َيَ« :دةي بة ويذدانتان طؤييت ويرت خؤية يان هي بةراز؟»
ئةل

َيَ :من بؤ خؤم تامي هيض كاميامن نةكردووة تا ب زامن؟!
لة وةآلمدا يةل
َاانةش برِوا ناكةم خواردبيَتيان ،ئ ةوةى يةك ةم
َكة موسَ
وزؤريَكي ئةو خةل
بةهؤي بيَاوضةييةوة وئةوةى دووةميشيان بةهؤي حةراميَتيةوة.
ثاشان ئيَاة لة كوردستان ئةذين نة وشرتي ليَية نة ب ةراز ئ يرت ن ازامن
ئةم خةخمؤري وبةرطريكردن وبةتةنط ةوة بوون ة ب ؤ ب ةراز ب ة ض لؤذيكيَ ك
دةكريَ ؟!
َين ةوة زانس تيةكان طؤش يت وش رت ب ة باش رت
ب ةآلم دةزامن ليَكؤل
َكو طؤشيت ب ةراز ب ة زيانب ةخش
وتةندروسترت دةزانن لة طؤشيت بةراز ،بةل
دةزانن.
َكو لة
هةروةها دةزامن وشرت شةريفرت وبةسودتر وبةوةفاترة لة بةراز .بةل
َي جةزيرةدا باسي وشرتيَكي دةكرد ل ة طون ديَكي يةم ةن
رِاثؤرتيَكي كةنال
سةر بة ثاريَزطاي «ئيب» ،ئةوة هةفتةي ةك زي اترة خاوةنةك ةى ك ة ن اوي
حاجي نةعنةعة م ردووة ،كةض ي ت ا ئيَس تا قةبرةك ةى بةجيَنةهيَش توة
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َيَ  .ئ ةو حاجي ة
َي لةط ة َ دةدةن قةبرةك ة جيَناهيََ
وهةرض يش ه ةول
َدؤس ب ووة ،بؤي ة وش رتةكة
بةناوبانط بووة ل ة طوندةك ة ك ة زؤر ئاذةل
َي
شويَين جةنازةكةشي كةوتوة تا س ةر ق ةبران .ك ورِي كؤض كردوو ه ةول
زؤري لةطة َ دابوو ،فايدةى نةكردبوو .تةنان ةت ج اري وا ه ةبووة ب ة زؤر
هيَناوي ةتيوة ب ؤ ماَل ةوة ب ةآلم دووب ارة طةرِاوةت ةوة ب ؤ س ةر ط ؤرِى
َيَ :هيَشتا الي قةبرةكةي ة وب ةجيَي
خاوةنةكةى .تةنانةت لة رِاثؤرتةكة ئةل
نةهيَشتوة.

رِاي زانست لةبارةى طؤشيت بةرازةوة
َبةت شيت زؤر هةبوو لةم بارةوة بيخةمة رِو ،بةآلم ثيَم باشة ت ةنها
هةل
ئةو شتانة باس بكةم كة ل ة سةرض اوة ئ ةوروثي وئةمريكان ةوة ئام اذةى
ثيَدكريَ  ،بؤ ئةوةى طفتوطؤكة دريَذة نةكيَشيَ ونةوتريَ :دؤمة وكالش ب ؤ
خؤي دةدووريَ  ،جا بة ثش بةس بةو سةرض اوانةى ئام اذةى ثيَدةك ةم،
ئةمانةى خوارةوة هةنديَك زياني بةرازة(:)1
َةوي(.)2
 -لة هةموو طؤشتيَك خراثرتة بؤ قةل

( )1تةنانةت يةكيَك لة رِاثؤرتةكان ناويشانةكةى ئةم ةبوو ب ة ئينطَي زي :ط رنطرتين دة
هؤكار بؤ نةخواردني طؤشيت بةراز.
( )2سةرضاوة:
www.peta.org/living/food/top-10-reasons-eat-pigs
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 هؤكاريَكة بؤ توشبوون ب ة نةخؤش يةكاني ش ةكرة ود َ وئيَته ابيجومطةكان وثوكانةوةى ئيَسكةكان ونةخؤشي زةه امير ورِةب وو وبيَتوان ايي
جنسي.
 ئةمانةش لةبةر ئةوةى ض ةوريةكةى ب ةراز خراث ة ووةك و ض ةوريَةكاني تر نية وزيانبةخشة(.)1
ئاذةل
 هةر ئةمةش ئةبيَتة هؤي سةرةتاني مةمك(.)2 وازهيَن اني ل ة خ واردني طؤش وض ةوري ب ةراز ئةبيَت ة ه ؤيَةكان.
كةمبونةوةى بةردي طورضيَة ،وهةوركردني نيَو رِخيؤل
َطةيةكي  5000ثيَنج هةزار بةرازي دا ب ةجيَ
 ئةو ثاشةرِؤيةى لة كيََدةميَنيَ  ،بة ئةندازةى ئةو ثاشةرِؤيةية كة شاريَكي  50000ث ةجنا ه ةزار
كةسيدا بةجيَ دةمينيَ (.)3
 ثاش ةرِؤي ب ةراز ئةوةن دة زيانبةخش ة ،هةن ديَك كؤمثاني ا ث يَشَدا
هةواداني ماددةى كيايايي تري تيَكة َ دةكةن ثاشان لة ش ويَنيَكي ض ؤل

( )1هةمان سةرضاوة .لةطة َ:
/https://nutritionfacts.org/topics/pork
( )2سةرضاوةhttp://foodforbreastcancer.com/foods/pork :
لةطة َ/https://nutritionfacts.org/topics/pork :
( )3هةمان سةرضاوة.
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َنةمذن ،هةموو ئةمان ة ب ؤ كةمكردن ةوةى
َك هةواكةى هةل
دةيرِيَذن تا خةل
زيانةكاني لةسةر ذينطة(.)1
َون ل ة مي ز
َي  25 ،1995بيس وثيَنج مَيؤن طال
 تةنانةت لة سالوثيسايي بةرازيان رِشاندة نيَو رِوباريَك ل ة كارؤلين ا ،ئ ةوةبوو رِاس تةوخؤ
بووة ماية كوشتين  10بؤ  14دة بؤ ضوواردة مَيؤن ماسي(!)2
 ب ةهؤي ئ ةو ذينطةي ةي ب ةرازي تيَ دا ط ةورة دةبيَ ب ةكرتيايزيانبةخشي زؤري ثيَوةية(.)3
 جطة لةو بةكرتيايانةي كة ل ة رِخيؤَل ةى ب ةرازدان ،ك ة كاريط ةريدةكةنة سةر ميَشكي مرؤظ وتةنانةت هةنديَك ج ار ئةبيَت ة ه ؤي ثةرك ةم
وسةرِع لة طةجندا(.)4
  %70بةرازةكان ثيَش سةربرِين نةخؤشيان ثيَوةية(.)5 كاتيَك بةراز خواردنيَك دةخوات بةهؤي ئةن دامي هةرس كردنيةوة،بؤي هةية لة ثاشةرؤوة لةماوةى نزيكةى ض ووار كات ذميَردا فرِيَ ي ب دات،
َفت ةى خواردن ةكان ناك ات وم اددة س ودبةخش
بؤي ة ب ةجواني ثال
( )1هةمان سةرضاوة.
( )2هةمان سةرضاوة.
( )3هةمان سةرضاوة.
( )4سةرضاوة:
/https://nutritionfacts.org/topics/pork
( )5هةمان سةرضاوة.
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َيَك م اددةي زيانب ةخش ل ة
وزيانبةخش ةكان جياناكات ةوة وبؤي ة كؤم ةل
َيَكي وةك مانط ادا بيس
الشةيدا دةميَننةوة ،بةآلم ب ؤ منون ة ل ة ئ اذةل
وضوو ار سةعاتي ثيَدةض َي  ،وب ة ج واني هةرس ي دةك ات وم اددة س ود
بةخشةكان دةخوات وزيانبةخشةكان فرِيَ دةدات(.)1
 بةراز عارةق ناكات زؤر بة كةمي ن ةبيَ ب ةهؤي ن ةبووني ك ونيثيَويس لةلةشيدا ،ئةو ئارةق ةش يارم ةتي رِذان ي م اددة ذةهراوي ةكان
دةدات ،بةآلم لةبةرازدا ئ ةوة ني ة بؤي ة ك ؤ دةبيَت ةوة وئةبيَت ة زي ان ب ؤ
طؤشتةكةى(.)2
 بةراز عارةق ناكات زؤر بة كةمي ن ةبيَ ب ةهؤي ن ةبووني ك ونيثيَويس لةلةشيدا ،ئةو ئارةق ةش يارم ةتي رِذان ي م اددة ذةهراوي ةكان
دةدات ،بةآلم لةبةرازدا ئ ةوة ني ة بؤي ة ك ؤ دةبيَت ةوة وئةبيَت ة زي ان ب ؤ
طؤشتةكةى(.)3
 بؤية ثيَسيت بةراز ثيسرتين شويَين الشةى بةرازة(.)4( )1وتةي دكتؤر .»Dr. Josh Axe« :ثسثؤري خؤراك وخةبريي تةندروسيت ئةن دامي
هةرسكردن .كة لة ئةوروثا وئةمريكا مَيؤنان بينةر وط ويَطري هةي ة .وس ايتةكةى س اآلنة
 11.000.000يانزة مَيؤن كةس سةرداني دةكات.
( )2هةمان سةرضاوة.
( )3هةمان سةرضاوة.
( )4سةرضاوة:
/https://nutritionfacts.org/topics/pork
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 طؤشيت بةراز خواردن ئةبيَتة ماي ةي تيَكض وني م ةزاج وتاق ةتيمرؤظ(.)1
 كرميَك لة طياني بةرازداية تةنان ةت ل ةكاتي كوآلندنيش دا ل ةناوناضيَ  .كة لةطة َ خواردني ئةو كرمةدا دوواي هةفتةي ةك توش ي ئةمان ة
ئةبيَ  :سةر ئيَشة ،بةرزبوونةوةى ثَةى طةرما.)2( ... ،
َطرتوة ،كة ئةبنة هؤي نةخؤشي
 بةراز ظايرؤسيَكي زؤري لةخؤي هةلبؤ مرؤظ بؤ ضةندين سا َ(.)3
 طؤش يت ب ةراز ئةبيَت ة ماي ةي ش ريثةجنةكاني كؤئةن دامي زاوزيَودةرةضة(.)4
 طؤشيت بةراز كيَشة لة جطةر دروستدةكات(.)5 وةك دةردةكةويَ بةراز دةريا وخةزيَنةى ظايرؤسة(.)6Pigs appear to be reservoirs of the virus.

 طؤشيت بةراز ئةبيَتة مايةى سةرئيَشةيةكي زؤر(.)1( )1سةرضاوة:
/https://nutritionfacts.org/topics/pork
( )2هةمان سةرضاوة.
( )3هةمان سةرضاوة.
( )4سةرضاوة:
/https://nutritionfacts.org/topics/pork
( )5هةمان سةرضاوة.
( )6هةمان سةرضاوة.
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 طؤشيت بةراز ئةبيَتة ه ؤي س ةرةتان( .)2تةنان ةت لةط ة َ جط ةرةكيَشاندا جياوازي نية بؤ توشبون شيَرثةجنة(.)3
َيَكة ثاشةرِؤي خ ؤي دةخ وات ب ة ض اوي خؤم ان
 بةراز تاكة ئاذةلبينيومانة.
َيَكة بيَضووي تؤثي وي ب ةراز دةخ وات .ب ة ض اوي
 بةراز تاكة ئاذةلخؤمان بينيومانة.
زياتريش هةبوو بةس با ئةوةندة بةس بيَ .

رِاي زانست لةبارةى حوشرتةوة
لةم بارةوة شيت زؤر هةبو ل ة سةرض اوة ئيس الميةكان ل ةبارةى س ودة
زؤرةكاني طؤش وشري وتةنانةت مي زي وشرتيش ةوة ،ب ةآلم م ن س وربوم
َكو هةموي ل ة
لةسةر ئةوةى وشةيةكيش لةو سةرضاوانةوة نةطوازمةوة ،بةل
سةرضاوة بيانيةكان بيَ  ،جا ئةم سودانةمان بةرض او ك ةوت ،ث يَش ض ونة
َينةوةكان ئةو ئايةتةتان ب ري دةهيَنا ةوة :أفاال ين ارون إلاى
خزمةت ليَكؤل
( )1هةمان سةرضاوة.
( )2سةرضاوة:
http://www.nbcnews.com/health/cancer/processed
-meat-causes-cancer-red-meat-probably-does451396group-says-n
( )3سةرضاوة:
http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/119
55555/Bacon-ham-and-sausages-as-big-a-cancerthreat-as-smoking-WHO-to-warn.html
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اَي كيأ خلقت][ .الغقشاي ح ،]17وات ة« :ئ ةى تةماش اي وش رت ناك ةن ض ؤن
َةكاني تر!».
دروستاان كردوة وضؤن جياوازة لة ئاذةل
 وشرت تواناي رِيَكردني هةية ل ة س ةرو  70ثَ ةى س ةدي ط ةرميهةية ،ولة خوار  50ثةجنا ثَ ةى س ةدي ط ةرمي هةي ة ،ك ة ئةم ة دذي
ياساي طةشةسةندنة(.)1
 سيستةمي سورِي خويَين وشرت بة ثيَضةوانةى م رؤظ وئ اذةآلني ت روةك وآلخةكان ئيش دةك ات ،ونيزام ي ئؤكس يين خ ويَن ل ة ئاذةَل دا
َةتي هةية ولةواني تر باشرت ئيش دةكات(.)2
باشرتين حال
 وئةو خرِؤكة سورانةى بةرثرس ن ل ة طواس تنةوةى ئؤكس يين ن اوخويَن كة ثيَي ئ ةوتريَ »opt.HCT« :باش رتيين حاَل ةتي ل ة وش رتداية،
ضونكة جوانرت ورِيَكوثيَكرت ئيش دةكات(.)3
 خرِؤكة سورةكاني خويَن لة وشرتدا زؤر زؤرة ،ئةمةش يارمةتي دةرةبؤي لةكاتي زؤر رِؤيش وخةس بونةوةى خويَنيدا ،كاريطةري زؤر ن ةبيَ
لةس ةري ض ونكة ئؤكس ينيَكي زؤري ل ة خويَن دا هةي ة .ئةم ةش ب ة

( )1سةرضاوة:
.full6707/24/113http://www.pnas.org/content/
( )2هةمان سةرضاوة.
( )3هةمان سةرضاوة.
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ثيَض ةوانةى م رؤظ وئ اذةآلني ت ر لةوكاتان ةدا جوَل ةى كةمدةبيَت ةوة
وهةنديَك ار ئةبيَتة هؤي مردني(.)1
 شريي وشرت شيفاي تيَداية بؤ ضةند نةخؤشيةك ،لةوانة :شةكرة ،ك ةَةتةكةى بةرةو باشرت دةرِوات(.)2
هةركةس بة بةردةوامي بيخوات حال
 هةروةها نةخؤشي تؤتيزم(.)3 هةروةها نةخؤشي تاالسياا(.)4َةي دةموضاو(.)5
 هةروةها نةخؤشي زيثكة وثةل هةروةها نةخؤشي ئازاري ئةذنؤ(.)6 هةروةها سودي هةية ب ؤ نةخؤش ي ئاي دز (ئ يَض ئ اي ظ ي) ،ك ةئةوانةى توشي دةب ن ،ب ؤ يارمةتي داني ثاكبون ةوة ل ةو ظايرؤس ة ش ريي
وشرتيان ثيَدةدريَ (.)7

( )1هةمان سةرضاوة.
( )2هةمان سةرضاوة.
.stm8285817/hi/europe/2http://news.bbc.co.uk/
(https://caloriebee.com/nutrition/What-are-the- )3
Benefits-of-Drinking-Camel-Milk
( )4هةمان سةرضاوة.
( )5هةمان سةرضاوة.
( )6هةمان سةرضاوة.
( )7هةمان سةرضاوة.
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 هةروةها ئةو وةرةمانةى نةخؤشي شريثةجنة دروسيت دةكات ،ش رييوشرت بةسودة بؤ دذ وةستانةوةى(.)1
 شريي وش رت ل ة ئاين دةدا ئةبيَت ة ي ةكيَك ل ة ش رية بةس ودةكانيئةوروثا(.)2
 بةب ةردةوامي خ واردني ش ريي وش رت ث ريي دوا دةخ ات ،ب ةهؤيثيَكهاتةكانيةوة(.)3
 طورض يَةى وش رت ل ة هةن ديَ رِوةوة زؤر جي اوازترة ل ة ه يئاذةآلنيرت(.)4
 بةبةراورد لةطة َ طؤشتةكاني تردا وةك طؤشيت مانطا وم ةرِ وب زن،طؤشيت وشرت لة هةمو طؤش تة س ورةكاني ت ر ش ياوترة ول ة نةخؤش يةوة
دورترة ،كةمرتين زياني بؤ د َ هةية لةبةر كةمي رِيَذةى ضةوري تيَيدا.
( )1هةمان سةرضاوة.
هةروةها:
www.nanoscienceworks.org/articles/nanobodiesfrom-camels-show-promise-in-safely-killing-cancercells
( )2سةرضاوة:
.stm8285817/hi/europe/2news.bbc.co.uk/
( )3هةمان سةرضاوة.
( )4سةرضاوة:
477/3/188http://ajplegacy.physiology.org/content/
.abstract
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.)1(َةتةكاني توشبون بة نةخؤشيةكاني د َ كةمدةكاتةوة
 حال.)2( زؤر بةسودة بؤ كةسيَك رِجييم بكات تةنان ةت دةكريَ وةك، ميزي وشرت هيض زيانيَكي تةندروسيت نيةَيَك
 تةنان ةت ب ؤ ضارةس ةري كؤم ةل، َدذة ميك رؤد ب ةكار بهيَنري
.)3(نةخؤشيش

:) سةرضاوة1(
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=
.WWQDnojyvIU#9150&issueno=207973
.) هةمان سةرضاوة2(
:) بؤ سةرضاوةى ئةو وتانةم لةبارةى ميزي وشرتةوة برِوانة3(
http://esciencecentral.org/journals/effects-of- .1
heating-and-storage-on-the-antifungal-activityof-camel-urine-23275555.5555555.php?aid=35791
.short615/3/64http://www.jbc.org/content/ .2
http://iiste.org/Journals/index.php/JNSR/article/ .3
2336view/
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ .4
2210522013000506S
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/ .5
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قوربانيةكاني دةسيت ئيسالم ودةسيت عةملانيةت
َيَ« :قوربانيةكاني دةسيت مةسيحي وييتال بذميَري دة مليةؤن
ئةل
تيَدةثةرِيَنيَت».
َينةوة هةية لةو بارةوة با بهيَنريَ  ،كة نيشة ع ةيب ني ة
ئةطةر ليَكؤل
مرؤظ لة خؤيةوة وب ة ن اوي زانس تةوة ل ة كؤنفرانس يَكدا ب ة خةمآلن دن
ومةزةندة قسة بكات؟!
دابينَ واية( :)1ت و وي ذدانتان! ت ةنها ل ة دوواي شؤرِش ة مةزنةك ةي!
فةرةنساوة كة بة شؤرِشي مافةكان ودميوكراتي وئازادي ويةكساني ناسراوة،
َبةت وةكو سةردةمي ثةيامبةر  لة يةكي كؤضيةوة بؤ 11كؤض ي ك ة تيَي دا
( )1هةل
َاانان
ثةيامبةر  وةفات دةكات :ذمارةي هةموو كوذراواني هةردوو ال لة ك افران وموس َ
َاانان  259كةس بووة وذمارةى
نزيك لة  1000كةس بووة يان هةنديَك زياتر .ذمارةى موسَ
بةرامب ةرةكانيان 759ل ذم ارةى برين دارةكانيش  127ك ةس ب ووة« .رحم ا للعااقلمين»

للمنصورفوريل ترجم د .سمير عب الحمي ل دار السالمل الريقض.

َةوانرت لة شةرِ وبة بةزةييرتت دةس ناكةويَ  ،ئةوةش و
ئةمة جطة لةوةى لة ئيسالم ثال
َاانان وةك
َيَ« :بةرِاس يت موس َ
ديورانيت رِؤذهةآلتناس لة «ضصا الحضاقرة» ( )383/13ئ ةل
دةردةكةويَ ثياو بن يان ذن لة مةسيحيةكان تةواوترن ،ض وونكة ل ة ثةميان ة تون دتر ب وون،
بةذيَر دةستة بة رِةمحرت بوون ،كةجمار ل ة ميَذويان دا وةحش يطةريان ئةجنام داوة وةك ئ ةوةى
َي « .»1099إن
مةسيحيةكان كرديان كاتيَك دةس تيان ط رت بةس ةر بي انقدس دا س ال

اقال أكما راان المساايحيينل فقا كااقنوا أحفا للعها رانهمل
المساالمين -كمااق يلااو  -كااقنوا رجا ً
وأكثااار رااانهم رحمااا ياااقلمغلويينل ضلماااق ارتكباااووا فاااي تاااقريَهم رااان الوحشاااي راااق ارتكباااُ
في عقم 1099م».
المسيحيون عن رق استولوا على ييت المق
هةروةها رِيَذةى كوذراوةكان لة رِيزي سةربازةكاني ئيسالمدا تةنها  %1يا هةنديَك زي اتر
بووة ،بةآلم رِيَذةى كوشتار لة جةنطي جيهاني دووةم بة منونة وةربطرين  %351بووة .ض وونكة
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َكو ضةند ما َ كاو كرا؟! كة دةس ةآلتي ثاث ا ل ة
ضةند كةس كوذراوة؟! بةل
طؤرِنرا ولةالي عومسانيةكانيش ئيسالم لة ثةراويَزدا بوو؟!!
َكو تةنها باسي جةنطي جيهاني يةكةم ( 1914بؤ  )1918وج ةنطي
بةل
جيهاني دووةم ( )1945 - 1939بكةين.
دةي دة مَيؤن( )1وثةجنا مَيؤن( )2بةالي كةم ةوة ب ذميَرة ب زان ض ةند
دةكات؟ شةس مَيؤن.
دةشرتسم هةم بثرسيَ :ت و وي ذدانتان شةس مَي ؤن زؤرت رة ي ان دة
مَيؤن؟!
نزيك ةى  15.600.000س ةرباز بةش دار دةبيَ  ،ب ةآلم كوذراوةك ان دةطةن ة نزيك ةى:
.54.800.000

بؤ ذمارةى جولةكةكانيش كة ضةنديان كوش توة ،برِوان ة« :الغارب واْلساالمل أيان الَ اف
وأين الصواب» لمحم عمقرةل ركتب الشارو ال ووليا ل ال بعا اَولاى 2004ل ( -116
.)117

هةر برِوانة هةمان سةرضاوة بؤ ذمارةى شةرِ وكوشتاري طاورةكان.
بؤ ذمارةى كوذراواني شةرِةكاني تر ،برِوان ة كت يَي« :روساوع الحاروب»ل هياثم جمعا

هال ل دار المعرف ل ال بع الثقني  .2008و«رعجم المعاقرل التقريَيا » تافليأح نجاقة رحماود
رحقيسل دار زهران للنشر والتوزيبل ال بع اَولى 1432ل اَردن.
َيَ :دة مَي ؤن
( )1لة كت يَي« :روساوع الحاروب»ل هياثم جمعا هاال ل 411ل ئ ةل

وهةش

كوذراوة وبيس مَيؤن بريندار بووة .وسةد وشةس
وبايي نزيكةى دوو سةد مَيار دؤالر كاولكاري كراوة.
َيَ :ي ةك تريَي ؤن دؤالر
( )2ل ة كت يَي« :رعجاام المعااقرل التقريَي ا »  350ل ئ ةل
َي  .1944ولة كتيَي« :روساوع الحاروب»
ئةمريكي خةرجي بووة ،بة ثيَي خةمآلندني سال
َيَ« :مَيار ونيويَك قورباني ليَ كةوتؤتةوة» ،واتة :بريندار وثيَ وة ب وو وك وذراو
445ل ئةل
هتد...
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مَي ار دؤالر خ ةرجي ب ووة،

َك مةطرة(.)1
َي خةل
َ لة شوشةية بةرد لة مال
كةواتة مال

( )1ئةطةر باسي ش ةرِةكاني ت ريش بك ةين ،ه ةمرت دةبي نني ،ك ة ك ةم ني ة ،لةوان ة:
َاان دةك وذن« ،وضا اختلاأ الناق فاي كميا ران ضتا يبغا اد ران
تةتةرةكان مَيؤنيَك موس َ
المسلمين في هذه الوضع  .فقي ثمقنمقئ ألأل وضي ألاأ ألاأ وثمقنمقئا ألاأل وضيا يلغات
القتلى ألفي ألأ نفاسل ف ناق ّ وإناق إلياُ راجعاون وال حاو وال ضاوة إال ياقّ العلاي الع ايم».
«الب اي والنهقي » الين كثيرل تحقي ح عب اّ التركيل دار عقلم الكتبل ال بع الثقني .1424

هةروةها :هندية سورةكان ذمارةيان نزيك ةى  150مَي ؤن ك ةس دةب وو ل ة ئ ةمريكا،
َيَن :يةك مَيؤنيان ماوة.
هةموويان لةناو براون ،ئةل
َاان دةكوذيَ .
َوعاميَكدا  150000هةزار موسَ
هةروةها رِوسياي قةيسةر لة قةتَ
َك هيَشتا هيَرؤشياا وناكازاكيان لةبري نةرِؤيشتؤتةوة ،كة ب ةهؤي قونبةل ةى
هةروةها خةل
نةوةويةوة ئةمريكا لة يابانيدا ل ة يةكةم دا  70000ول ة دووةميش دا  60000رِاس تةوخؤ
طياني سثارد ،كة لةوةو دووا يابان خؤي رِاي طةياند ذمارةك ة ب ةرز بؤت ةوة ب ؤ .230000
بريندارةكانيش طةيشتونةتة .157000
هةروةها «ماو تسي تونط» كة لة كوردستاندا لةط ة َ ئ ةلي وب ادا تةعاليا ةكاني ب ة
َي  1951بة مةبةسيت كثكردنةوةى شؤرِش ة
َك دةدرا ،خؤي ئيعرتاف دةكات كة لة سال
خةل
َةستكاريةكةى دذي نزيك ةى  800.000لةوان ةى دذي سياس ةتةكةى ب وون ل ةناو
بةرهةل
بردووة ،هةروةها شانازي دةكات كة  46.000زانا ب ة زيندووي ةتي ل ة طؤرِن اوة! برِوان ة:
«الصين» لكونراد زايتس (

نقال عنح «».
ً )254

َي  1992ب ة ث يَش ض اوي دووني اوة ب ةثيَي
هةروةها لة شةرِي بؤسنة وهرسك ل ة س ال
خةمآلندني نةتةوة يةكطرتوةكان ل ة نيَ وان  20000ب ؤ  50000ثي او وذن ب ووة ك وذراوة.
«تةنانةت  300طؤرِي بة كؤمة َ دؤزرايةوة كة هةر طؤرِيَكي ان ه ةزاران الش ةي ش ويَندراوى
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ئةمانة عةنانيش بوون ،ضوونكة ج ةنطي جيه اني دووةم دةرك ةوتين
َاانيا ورِؤم ا ب وو ،يةك ةميان هيتَ ةر ب وو دووةم يش
ميح وةري ئ ةل
مؤسؤلؤني ،وهةردووكيشيان عةناني بوون وبرِوايان بة جياكردن ةوةى دي ن
َةت.
بوو لة دةول

هةرشتيَك لةطةلَ دابوونةريتدا نةطوجنيَت نابيَت قانوني بؤ
دابنريَت؟
َيَ« :وتويةتي هةريتيَك لةطةلَ دابوونةريتةدا نةةطو يَت نابيَةت
ئةل
قانوني بؤ دابنريَت».

َااناني تيَدا بوو ..ئةمةش بة تةدريب ورِاهيَن اني ئةفس ةرة ئيس رِائَيةكان» «روساوع
موسَ
الحروب» (

 .)494إنق ّ وإنق إليُ راجعون.

َاانةوة كة زؤربةيان
هةروةها لة شيشاندا ،ذمارةى قوربانيةكان نزيكن لة  104000موسَ
م ةدةني وذن ومن دا َ ب وون ،ك يَ كوش ين؟ «تااقريخ القوضااقز» رحمااود عب ا الاارحمنل دار
 .)193و«روسااوع الحااروب» (

النفااقئسل يياارو ل ال بع ا اَولااى ( .1420

- 495

.)498

تةنانةت ئةمريكا لة شةرِي ظيَتامدا دةرماني لةناوبردني دار وطذوطيا بة كاردةهيَنيَ ب ؤ
لةناوبردني جةنطة َ وطذوطيا فراوانةكةى ظيَتنام .كيَ لة دةس ئ ةمريكا س ةالمةت ب ووة؟!
َي  .1970برِوان ة:
َةتي ليَكةوتةوة لة س ال
تةنانةت ئةم كارة نارِةزايةتيةكةى طةورةي نيَودةول
«رعجم المعقرل التقريَي » (  .)397ئةمة جطة لة كوش تين  3000000ظيَتن امي ل ةم
شةرِةدا بة دةسيت ئةمريكا.
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ج ا ن ازامن ل ةو ثارض ة ظيديؤي ة دي ار ني ة ئيس الم واي وت وة ي ان
مامؤستاياني ئاييين؟
َطةي نةخويَندةواري ة ل ة ئاس
هةرضؤنيَك بيَ وهةركاميان بيَ بةل
ئيسالم.
ضوونكة ئةطةر مةبةسيت ئيسالم بيَ  ،ئةوا هةرطيز ئيسالم شيت واي
نةفةرموة وبووهتانة بؤي دةكريَ  ،ئةمة جط ة ل ةوةي ك ة ئيس الم خ ؤي
هاتوة دةيةها دابوونةرييت نيَو ع ةرةبي طؤرِي وة وياس اي شةرعيش ي ب ؤ
داناوة.
ئةطةر مامؤستايةكيش واي وتبيَ لةطة َ رِيَزم بؤي ،ئ ةوة مامؤس تا
تةعبري لة رِاي خؤي دةكات نةك ئيسالم وةكو لةالي شةرعزانان مةعَوم ة
َط ةي
َكو بةل
َطة ناهيَنريَتةوة ب ةل
وياساية لةاليان« :قسةي شةرع زان بة بةل
بؤ دةهيَنريَتةوة» ،ئةمة جطة ل ةوةي ئ ةم وتةي ة زي اتر ل ة خويَندن ةوةي
َويَس دةضيَ ت ا ئ ةوةي مامؤس تايةك ش يت واي وتبيَ  ..كةوات ة
هةل
ديسانةوة نيشانةي ناشارةزاييانة بة ئيسالم.
ثاشان ئةو دابوونةري ش كاندنة ض ية؟ ئةط ةر س تةمكردنة ل ة ذن،
َيَم با ياسا دةربكريَ ورِيَط ري ليَبك ات وس ةيري دابوون ةري
منيش دةل
ناكةين ،ئةطةريش ئةو دابوونةري شكاندنة ،مارة كردني نيَرة لة نيَر وميَ
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َكة بزانيَ ،
َيَن تا ئةو خةل
لة ميَ ،ئةوا ضاك واية جورئةت بكةن ورِونرت بيَ
بة نيازن رِيَطة بة زةواجي نيَوان كةر ومرؤظ بدةن!

تيَنةطةيشنت لة حةديسي ثةيامبةر 
َيَ« :لة سكماكةوة سةثاندني يايت ثةرسيت بؤ؟!».
ئةل
ديارة وةك لة قسةكاني دةردةكةوي وئاماذةي ثيَ دةكات ،مةبةس يت
حةديسي« :ك رولود يول علي الف رة»()1ية ،ج ا ئةم ةش ه ةر نيش انةي
نةخويَندةوارية بة ئيسالم وبة خودي ئةو حةديسةي دةهيَنريَتةوة.
ضؤن؟ ضوونكة حةديسةكة بةم شيَوازةية« :ك رولود يول علاي الف ارة ل
ففيوواه يه ّودانُل أوين ّصارانُل أويم ّجساقنُل كمثا البهيما تناتب البهيما ل ها تار

َيَك لةسةر ف يرتةت ل ة داي ك دةبيَ ،
فيهاق جا عقء؟» .واتة« :هةموو مندال
ئةوة دايك وباوكني دةيكةن بة جولةكة ،يان ط اور ،ي ان مةجوس ي ،وةك و
ئاذة َ دةزيَ وبيَضووى دةبيَ  ،هيض عةيبيَكي تيا دةبينن؛ طويَي برِا بيَ ،يا

لوتي يا...؟».
جا ئةو وهاوبرياني وا تيَدةطةن كة ئةمة س ةثاندني ئ ايين ئيس المة،
باشة ئةط ةر ب ة زؤر س ةثاندني ئيس المة ئ ةي ئ ةوة ض ية فةرمودةك ة
ئةفةرمويَ« :دايك باوكي دةيكةن بة جولةكة يان طاور يان مةجوسي؟!».
َةيان وا بريي ثيَدةكةنةوة.
بةرِاسيت بةزةييم ديَتةوة بةو عةقَ
(« )1صحيح البَقري» ()1319( )1292ل و«صحيح رسلم» (.)2658
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هةر لة دين بيَئاطا نني ،لة واقعيش بيئاطان
َيَ :بة ثيَي ياساي ئيسالم هةموو ثياويَك ئيَس تا دةت وانيَ زؤر ب ة
ئةل
ئاساني بة  5دؤالر ضووار ذن بهيَنيَ .
َكو دةرك ةوت
َيَم :وامزاني ئاطايان هةر ل ة دي ن ني ة ،ب ةل
سةرةتا ئةل
ئاطايان لة واقعيش نية ،ناهةقيشيان نية ديارة لة كؤش كةكانيان خ ةوتون
ونةهاتونةتة ناو ميََ ةت ب زانن ئ ةو مََةت ة ت ا ذنيَ ك دةهيَنيَ
رِةزالةتيَك ئةو ثرؤسةية تةواو دةكات.

بةض

يان ئةشكريَ لةطة َ ئةو ئافرةتة داويَن ثيسانة ليَيان تيَكة َ بووبيَ ك ة
لةشفرؤشي دةكةن وبة ثيَنج دؤالر دةس دةدةن.
ئين ا لة رِاستيدا ئةمة لة دين وشةريعةت وياساكاني ئيس المدا ني ة
ئيرت نازامن لة كام دين بةرضاوي كةوتوة ولةطة َ ئيسالم ليَي تيَكة َ بووة.
وبة قس ةي ه يض زاناي ةك ل ة زاناك اني ض ووار مةزهةبةك ة وجط ة
لةوانيش لة زاناياني ئيسالم شيت وانابيَ .
ضؤن؟ هةر زؤر بة ك ورتي ي ةكيَك ل ة ماف ة س ةرةكيةكاني ئ افرةت
ئةبيَ ثياو شويَين نيشتةجيَبووني سةربةخؤ بؤ هاوسةرةكةي دابني بك ات،
دةي ئةطةر بة بيَ مارةييش شوي ثيَبكةن ،وهيض دياريان بؤ ن ةكات وه ةر
بة كريَش خانويان بؤ بطريَ وخانويان بؤ ن ةكرِيَ  ،وه ةر خانوي ةك ب ة 5
َيَك؟ بة كام حاس يبة؟
دؤالريش بيَ  :بيس دؤالر دةكات!؟ ئيرت بة ض عةقَ
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بة ض خويَندنةوةيةك؟ بة ثيَنج دؤالر دةتوانيَ ضووار ذن بهيَنيَ ؟ ج ا ئةم ة
َكو بيَئاطايية لة واقيعيش.
هةر نةخويَندةواري نية بةرامبةر ئيسالم .بةل

كويَي رِاست بكةمةوة
َيَ « :ؤن ؤني يةقينمان هةبيَت كة قوريان دوواي دةيةان سةالَ
ئةل
لة دوواي كؤ ي دووايي ثةيامبةر( )1كؤكراوةتةوة ولة نيَو سةدان هةةزار
فةةةرمودةي ثةيامبةةةر( )2دوواي سةةةدةيةك ،فةةةرمودة بةةذيَر كةةراون
وباقيةكةي نةسيَلميَندراون ،ؤن ؤني؟!».
َيَم :ئةمة ثرسيار نية بؤ وةآلمدانةوة ،وةك الي بةالغي ةكان
سةرةتا ئةل
َيَ
َيكردن ة ،وات ة :ئةي ةويَ بَ
مةعروفة ئةم ثرسيارة بؤ ئيستنكار ونكول
شيت وا نابيَ .
َيَن :كابراي ةك ثرس ياري ل ة مامؤس تايةك كردب وو،
َيَم :ئةل
ئين ا ئةل
َةوة ل ة س ةنعان
وتبووي :مامؤستا ئةوة كضي كام ئةوليا بوو كةوت ة ض ال
َتان ئاوا بيَ ن ازامن كويَي
وسةط خواردي؟! مامؤستاش فةرمو بووي :مال
بؤ رِاس بكةمةوة.
َةن كض نةبوو كورِ بوو!
ئةوةل
ئةوليا نةبوو ئةنبيا بوو!
( )1صلى اّ عليُ وسلم.
( )2صلى اّ عليُ وسلم.
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ضا َ نةبوو بري بوو!
سةنعان نةبوو كةنعان بوو!
سةط نةبوو طورط بوو!
هةروةها نةشي خوارد!!
سةرةتا ثرسياري وا لة خواى تةعاال ناكريَ لة زانا دةكريَ .
جا بشكريَ لة كؤنطرةى رِؤذنامةوانيدا ناكريَ .
ئين ا دوواي دةيان سا َ نةبوو دوواي يةكسا َ بوو
َكو لة س ةردةمي
ئين ا دوواي سةدةيةك نةبوو حةديس ثالفتة كرا بةل
عومسان بوو.
ئين ا :ئةم قسةية كويَرةكة وكؤنة وباوي ن ةماوة وئيَكس ثايةر ب ووة،
ئةمة شوبهةي رِؤذهةآلتناسةكانة ولة تةرازوي زاستدا نرخي ثشقَيَكي نية.
َكو دوواي تةنها يةك
َيَم :دوواي دةيان سا َ نةبووة بةل
دوواي ئةوةش ئةل
َط ةي
س ا َ ب ووة ل ة كؤض ي دوواي ي ثةيامب ةر  .دةي ئةم ة بةل
نةخويَن دةواري ئيَ وة وهاوش يَوةكانتان ني ة ك ة ن ازانن قورئ ان ك ةي
كؤكراوةتةوة ورِةخنةشي ليَدةطرن؟! خوايةطيان نةخويَندةوارمان نةكةي .
َي
َي ( 11ك) وةفات دةكات ،ول ة س ال
جا بزانة ثةيامبةر  لة سال
( 12ك) رِاستةوخؤ دوواي شةرِي يةمامة بة حةديسي س ةحيد ئةبووب ةكر
 قورئ اني كؤكردؤت ةوة ،ل ة رِيَط ةي نوس ةري وةح ي زةي دي ك ورِي
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س ابتةوة  ،)1(ب ة ش يَوةيةك :ك ة ئاي ةتيَكي نةنوس يوةتةوة ه ةتا
جةماعةتيَك( )2شاهيديان بؤ نةدابيَ .
وةكو ئيَستا ضؤن دادطا بة شايةتي دوو شاهيد كة ئةطةر درؤزنيش ب ن
حوكم بةسةر كةسيَكدا ساغ دةكاتةوة ،ي ان الي دةدات ،بةه ةمان ش يَوة،
بةآلم شاهيدي لة ئيسالمدا مةرجي خؤي هةي ة ك ة زؤر قورس ة ول ة زؤر
كةسدا نية.

(« )1صاااحيح البَاااقري» (4679ل 4701ل 4703ل 6768ل )6989ح «أن زيااا يااان ثقيااات
اَنصقري -وكقن رمن يكتاب الاوحي -ضاق ح أرسا إلاي أياوو يكار رقتا أها اليمقرا وعنا ه
عمرل فقاق أياوو يكارح إن عمار أتاقني فقاق ح إن القتا ضا اساتحر [اشات ] ياوم اليمقرا يقلناق ل
وإ ّني أخشى أن يستحر القت يقلقراء [حف القاررن] فاي الماواطنل فياذهب كثيار ران القاررنل
إال أن تجمعوهل وإ ّني َر أن تجمب القررنل ضق أيوو يكرح ضلت لعمرح كياأ أفعا شاي ًاق لام
يفعلااُ رسااو اّ  فقااق عماارح هااو واّ خياارل فلاام يااز عماار يراجعناي فيااُ حتااى شاار اّ
لااذل صا ريل ورأياات الااذي رأ عماارل ضااق زيا ياان ثقيااتح وعماار عنا ه جااقلس ال يااتكلمل
اقبل عقضا ل وال نتهما ل كناات تكتااب الااوحي لرساو اّ 
فقااق أيااوو يكاارح إنا رجا شا َ
فتتبب القررن فقجمعُل فواّ لو كلفني نقا جبا ران الجباق راق كاقن أثقا علاي رماق أررناي ياُ
راان جمااب القااررنل ضلااتح كيااأ تفعااالن شااي ًاق لاام يفعلااُ النبااي ؟ فقااق أيااوو يكاارح هااو واّ
خياارل فلاام أز أراجعااُ حتااى شاار اّ ص ا ري للااذي شاار اّ لااُ ص ا ر أيااي يكاار وعماارل
فقماات فتتبعاات القااررن أجمعااُ راان الرضااقع [الق عا راان ور أو جلا ونحااو ذلا ] واَكتااق
ّ
والعسب [جري النَ العري ] وص وور الرجق ل حتى وج رن ساورة التويا ريتاين راب
ّ
خزيم اَنصقر ّي لم أج همق رب أحا غياره لقا جاقءكم رساو ران أنفساكم عزياز علياُ راق
عنااتم حااريم علاايكم] إلااى رخرهمااق وكقناات الصااحأ التااي جمااب فيهااق القااررن عنا أيااي يكاار
حتى توفقه اّل ثم عن عمر حتى توفقه اّل ثم عن حفص ينت عمر».
أيضق.
( )2وض ت ل على االثنين ً
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َط ةي
ئين ا دوواي س ةدةيةك ح ةديس ب ذيَر ن ةكراوة ،ئةم ة بةل
نةخويَندةوارية بة ئيسالم  ،ض وونكة ل ة دوواي فيتن ةي عومسان ةوة 
َفتةكردني فةرمودة ،فيتنةي سةردةمي عومسانيش 
دةس كراوة بة ثال
دةوري بيس وثيَ نج س ا َ ب ووة دوواي وةف اتي ثةيامب ةر  ن ةك
سةدةيةك.
هةروةكو شويَنكةوتوى ثايةب ةرز ثيَش ةوا موحومم ةدي ك ورِي س ريين
َيَ « :هةرطيز ثرسياري سةنةديان ن ةدةكرد،
رِةمحةت ورِةزاي خواي ليَيَ ئةل
بةآلم كة فيتنة كةوتةوة ،ئةيانووت :كوا ل ة كيَت ان بيس توة؟! ن اوى ئ ةو
ثياوانة بيَنن كة ليَوةيتان بيستوون؟ ئيرت تةماشا دةكرا طةر ئةهَي س وننة
بوواية فةرمودةكانيان وةردةط ريا ،ئةط ةريش ئ ةهَي بي دةع بوواي ة ليَ ي
وةرنةدةطريا»(.)1
علي خقن
 11جمقدي اآلخرة 1436
 31رذار 2015

( )1رق را «صااحيح رساالم» ()15/1ل يااقب ييااقن أن اْلساانقد راان الا ين« .ضااق رحما ياان
ساايرينح إن هااذا العلاام دياان؛ فااقن روا عماان تفخااذون دياانكم .وضااق ح لاام يكونااوا يساافلون عاان
اْلسنقدل فلمق وضعت الفتنا ضاقلواح ساموا لناق رجاقلكمح فين ار إلاى أها السان فيؤخاذ حا يثهمل
وين ر إلى أه الب ع فال يؤخذ ح يثهم».
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ضاوةرِيَي ئةم بةرهةمانة بن إن شاء اهلل تعاىل:
 «الفقه امليسر» بة كوردي .خواى ميهرةبان تةواو بووني ئاسان بكا. «ضراي رِوناك لة سريةى ثةيامبةري رِاستطؤي دةستثاك» .تةواوبووة ،خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات..
 «إحتاف األخيار عن كيفية صالة النبـي  من حيث اإلطالةواإلختصار» .تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «تسهيل الرحبية» .تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسانبكات.
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َاانان ،هؤكار وضارةسةر» .تةواو بووة خواى
 «جياوازي نيَوان موسَميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «تةبةرِوككردن وجؤرةكاني» .تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثدانيئاسان بكات.
 «ثةروةردةكردنى منداآلن وبةرثرسياريَتى دايكان وباوكان» .تةواوبووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «جيهانى جنؤكةو شةيتانةكان» .خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسانبكات.
 «رِونكردنةوةى ناوة ضاكةكاني خواي طةورة» .تةواو بووة خواىميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «وةفا وئةمةكداري ثةيامبةري خوا  .»تةواو بووة خواىميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «ضريؤكي ثةيامبةر يوس  لة قورئان وفةرمودةدا» .تةواو بووةخواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «ئايا ثةيامبةري خوا  سيحري ليكراوة؟!» تةواو بووة خواىميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «طفتوطؤيةكي نةرمونيان لةطة َ د.عثمان» .تةواو بووة خواىميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
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َسةنطاندني وتةى فةلسةفةخوازيَك لة تةرازوي عةقلَ
 «هةلومةعريفة وواقعدا»« .وةآلمي فاروق رِوفيق» .تةواو بووة خواى ميهرةبان
لة ضاثداني ئاسان بكات.
َة وضةواشةكاري»« .وةآلمي
 «نةرمونياني لة رِونكردنةوةى 90هةل ...رِاوي» تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «دووعا وثارِانةوة» .تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسانبكات.
 «كارةكاني د َ» .خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات. «نةخؤشيةكاني د َ» .خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات. «رِؤذهةآلتناسى ورِؤذهةآلتناسان»« .ناميَكة» خواى ميهرةبانتةواو بووني ئاسان بكات.
 «داويَن ثيسي هؤكارةكاني ،كاريطةريةكاني ،ضارةسةر» .خواىميهرةبان تةواو بووني ئاسان بكات.
 «شرح الكبائر» للذهبـي .خواى ميهرةبان تةواو بووني ئاسان بكا. «رِيبا ضية؟» خواى ميهرةبان تةواو بووني ئاسان بكا. «أين ن من أخالق السَ ؟» بة كوردي .خواى ميهرةبان تةواوبوون ولة ضاثداني ئاسان بكات.
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 «رياض الصاحلني» .بة كوردي .خواى ميهرةبان تةواو بوون ولةضاثداني ئاسان بكات.
 «ئادابةكاني ئيعتكافكردن» تةواو بووة ،خوا لة ضاثداني ئاسان بكا. «حوكاي ويَنةطرتن لة فيقهي ئيسالميدا» تةواو بووة خواىميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
 «طؤشيت بةراز خؤشة يان وشرت؟!» «طفتوطؤيةك لةطة َ مةالبةختيارس» (ناميَكة) تةواو بووة خواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان
بكات.
 «ئةمة ئي تةمييةية» «وةآلمي ثالتفؤرمي دابرِان» تةواو بووةخواى ميهرةبان لة ضاثداني ئاسان بكات.
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