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 پێشهكی
 علی آله و صحبه و من وااله.و  والصالة و السالم علی رسول  الحمد

ئەمەی لەم نامیلكەیەدا خراوەتەڕوو، بریتییە لە زنجیرە باسێێێ كی تورك، تە 

ن ێێدان  بواردن و دە ن بور دەربێێارەی رە تی فەیسێێێێ تۆمەاڵیە تۆری  لە 

ی نووسێێێیەەتەلێێێی لەالیەتەوە رەنسێێێانە بە ئەرتی ر باڵوتراوەتەوە، رۆتا

لەلەرعدا و ڕواندنەوەی  رونكردنەوەی حوتمەتانی ئەم مەسەلە بان ەواز و

بەناوی لێێەرعەوە بۆ خەنكی درووسێێك دەتەن، لە  ێئەو گومانانەی رەند

الیەتی تریشەوە لەبەر ئەوەی زۆر تەس لە من و لە غەیری من ئەو پرسیارە 

ئایا درووسێێێتە دەند بدەم، ئایا دەن دانۆ بۆ عەەیدەو ئی نۆ زیانی ن: دەتە

رەروەرا لە  و  ان و سێێێونەەتدا؟ مەیش لە ڕۆلێێێەایی دەەەتانی ەورئناب ك

اب و ەكەوتەی تیتلڕوان ەی ت  ەیشێێێتەی زۆرلە لەو زانایانەی تە بە لێێێو 

یان لەگەڵ حیزب و ەسێێێون ندی و ت وەگالن ك نارساون وریچ بەرژەوە ەك 

الیەن و سیاسەت كدا نییە ناچاریان بكاك لە حەق البدەن و خۆیان لە پ ەاو 

ئەم ڕوونكردنەوانەم نووسێێێیوە، بەدەسێێێتا ەانی دەن ی خەنكی فریو بدەن، 

س ە تە  شووی ەیامەك بۆ ئ مە و رەرتە بەنكو الله تعالی بیكاتە مایەی تول

ەزامەندی پەروەردگار و رزگار بوونە لە تەنەتانی ئەم سێێەردەمە ڕ  مەبەسێێتی
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ئاییەیشێێێەوە لە  ناوی  لك و  رەر بە تە بۆ موسێێێون ن ل رەو لەوێ دادەنر

 خشتەدەبرلك!

و رەموو بەن ە ڕوون و ئالێێكرایەی لە ئایەتەتان و لە جا لەبەر رەبوونی ئە

فەرموودەتاندا دەربارەی ئەو سێێەرپ ایانەی لە رەنبواردندا رەیە، بۆ چرتە 

ەر لە رەموو وەی ویستە بە رەموو ل سات كیش گومانۆ لەوە نییە موسون ن پ

ئەو پرۆسێێەیە بە دوور ب ك و ل ی بەری ب ك، بۆیە بایتۆتتردنی  بە لێێ كی 

ان بە نیسێێێبەك تەسێێێی موسێێێون نەوە، پارلزگاریتردنە لە دیەی تە دەن د

لەکەدار نەب ك و لە دونیالی بۆ ئەوەی نەترلتە پەیویەکی ئاسان و خۆڕایی 

 پالێێان  ەی نالێێەرعی تە  خەنكی بەسێێەردا سێێەرتەولك بۆ تارو ج

 ی ڕازی نابن!  پ پ غەمبەرەتەی 

گانتە بە عەەڵی دەترلك چونكە پ ندو عیربەك لە ئەزموونی ج ە لەوەش  ە

تەنكی و بێ بەرووبوومی دەن دان و  ێسااڵن كی دوورودرلو وەرناگرن لە ب

 رەلبواردن!

سك و نیازو بەرژەوەندییەتۆ  س نەتان ریچ مەبە سولەد بە خالقی ئەرزو ئا

ەروەرا رو خ ری ئ وە نەب ك،  لەم ئامۆژگارییەم نییە ج ە لە ڕەزامەندی 
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كاری مونكە تارلكی تەواو  ر و بەریوەتو ئیە باوەرم وایە  بوون لەوەی 

 لەگەڵ لەرعدا دژوارە. 

رەموو خەنكی پ كەوە بۆ حیزب كی عەملانی یان بۆ حیزب كی ئیسالمی ئەگیەا 

من ناگەیەنن و نە پەیوەندیشی بە مەەوە  دەند بدەن، نە سوود و نە زیان  بە

 رەیە وەتو لەخس! 

م بارەوە ئەوەیە تا ماوم پەنجەم بۆ چونكە من ئەوەی لەسێێەرمە وەتو دین لە

ە  و الیەن ە ڕەند نەتەم و دەند بە ریچ تەس ە و ریچ حیزب ریچ تەس

ومان ب   دا تونجی مانی خۆم ب رم، تە ئ سێێێتاو لەسێێێەردەمی فیتەەنەدەم 

بەوەش بەرائەتی خۆم لەو تارە دژوارە سێێەردەمی فیتەەو غەریبی ئیسێێالمە، 

 .دەردەبڕملە گەڵ لەرعدا 

ەك سێێێەالمەتە و ئەگەر  واتكرد و توخەی ئەو پرۆسێێێەیە نەتەوتی، ئەوا دی

ڕی ەش لەوانە دەگریك تە دەن یان بۆ دەدەیك بە عەەڵك پێ بكەنن و بڵ ن 

بەخوا چێێار ئەو دەن ێێدەرانەمێێان  فریوداوە و تردوومێێانن بە پەیوەی 

س تی و حیزبی  بەرژەوەندییەتانی خۆمان، ئ مە بۆ مەعاش و پلەو پایەی تە

سی سیا خۆمان تار دەتەین، ئەو داماوانەش باوەڕیان تردووە تە ئەگەر  و 
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ەاوی  دەند نەدەن گوناربار دەبن و وەتو پەپولە بەرەو ئاگر مل دەن ن لە پ

 ئ مەدا و بەخۆیشیان نازانن!

بێێۆ ئەم زنێێجێێیێێرە بێێاسێێێە تە لە تێێۆڕی تێێۆمەاڵیەتێێی فەیسێێێێبێێوتێێدا 

لله علیه بەرم صێێلی اباڵوبووەتەوە،ئایەتەتانی ەورئان و فەرموودەتانی پ غەم

و سلۆ تردووەتە مەلخەنی ڕل ا بۆ خۆم و سوودیشۆ لە چەندین سەرچاوە 

وەرگرتووە تە ئەو دوو سەرچاوەیان تردووەتە بەەما و بەایەەی رەموو بڕیار 

 و حوتۆ و رەن اولە بۆ خۆیان.

 من وراء القصد(. و)
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 !بهریبه سهالمهتی
 

لمیدر سەردەمی فیتەە و  سالمەوە بێ ن و اوەڕۆتە! ەەنپرتین مانك بەناو ئی

پێ دەفرۆلێێن و لە خشێێتەك دەبەن! تەناا ئەوانە نەب ك تە ەەنغان كیان لە 

زانسێێتی لێێەرعی باش بۆ خۆیان درووسێێك تردووە مەگەر پارلزراو بن، 

یان بە ەسێێێەی رەنخەنەت ەەر و بێ  ەا رەموان مەترسێێێی فریوخواردن ئەگی

ییەوە رەندەەول ك و لە ئاسێێێ نەوە بەەمای لێێێەرعی لەسێێێەرە، درۆ لە زەو

 !دەبارلك

ل ەا پالێێێان مت نە بەتەس نەتەیك ئەگەر زمانحانی ئەو کەسێێێە ەال  

 الرسول نەبوو! 

مت نە بەتەس نەتەی ئەگەر تەوحیێێدی بەزمێێان و بە تردەوە لە خۆیێێدا 

لییەتی بیێێانوویەر رەرکێ بە رەر  .بەرجەسێێێتە نەتردبوو لەگەڵ جێێاری

باوەڕی راوچەرخدا بە رەم یدەو بیرو تانییەوە تە لەگەڵ عەە وو لێێێ وازە

ەورئان و سێێێونەەتدا ت كدەگیرلك ت كەل بوو و وتی لە رل ەیەتی حەرام و 

ەەدەغەتراوەوە خزمەتی ئیسێێێالم دەتەم، پ ی بلێ دەسێێێتەولو بە عێێارەق 

 ! ناترلك ناگیررلك و بۆ دزیكردن و پیاوتولنت داوای یارمەتی لە 
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ا ڕل ای چار و ڕل ەپ دراوی لێێێەرعی دەگیرلتەبەر. بۆ ئامانجی چار تەنا

ستی  ستیاری تەوحیددا ت تەوك! ئیرت دە سەش تە لە پایەیەکی رە ئەو تە

شتە  ێل شە و ل ی بەریبە، وریا نەبیك تیادەچیك و لە خ شۆ و خ ری ببەخ ب

سەالمەتییە  لرتە و  دەبرلیك، ڕۆژگارلكە گومان تردن زۆر لە مت نە تردن با

! ر ەدە وریابە وابزانە بەناو ت ڵ ەیەتی میەدا ڕلدەکەیك بۆ دین و دونیاك

و پ ویسێێێتە خۆك بپارلزیك ! یان وایدانێ بە ڕل ەیەتدا دەڕۆیك گور  و 

 دڕەندەی زۆر چاویان ل تە بتكەن بە ن ایر و ژەم كی ئاسان بۆ خۆیان.
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 دار الندوة..پهرلهمانی قورەیش و عهرەب له سهردەمی جاهیلیدا
 

پاش ئەوەی تە )ەيصێێێ بن تالب( بوو بە سێێێەرگەورەی مەتكە، )دار لە  

ماڵ و ج  ای  ەدوة( ی لە نزیكی تەعبەدا درووسێێێك ترد، رەم وەتو  ال

گای ڕلكحسێێێنت و بەرلوەبردنی  بارە حەسێێێانەوە بۆ خۆی و، رەم وەتو  

تاروباری مەتكە  لەسێێەردەمی جاریلییەتدا، ئەو مانە رەر بەو لێێ وە وەتو 

زی بڕیار، یان ئەنجومەن كی پیران، بەردەوام ڕۆنی خۆی لە ناوەندلكی بە ری

سەر  سالم لە سەردەمەدا دەگ ڕا، تا ئەو تاتەی خۆری ئی ژیانی عەرەبدا لەو 

ەدوة وەتو  یدی خۆری دار ال ااك، ئ حدا رەن ئەو لێێێارە لە سێێێانی فەت

مەنبەندیكی لێێێیرتی ئاوا بوو و تۆتایی پێ راك و بۆ ماوەیەتی زۆر وەتو 

 مایەوە.بیەایەر رەر 

لە )دار الەێێدوة( دا،  سێێێەرانی ەورەیش وخوزاعە و پیێێاوە دانێێا و بە 

ئەزموونەتانی رۆزەتانی تر تۆ دەبوونەوە پرسێێە گەرمەتانی سێێیاسێێەك و 

ئابوری و تۆمەواڵیەتییان ت یدا تاوتوێ دەترد، ئەندامەتانی لە تەمەنی چل 

ا ەرچاوەدسێێاڵ بۆ سێێەرەوە دەپان وران بۆ ئەو ج  ەیە، بەاڵم لە رەندێ سێێ

راتووە تە أبو جال لە تەمەنی سێێێی سێێێانییەوە لەو ج  ەیە بوو بە ئەندام، 
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ج ە لەویش تورانی ەيصێێ بن تالب  بەرەمان لێێ وە جیاواز لە ئەندامانی 

مافی  تر وەتو تەزتیە بە زمانی سێێێەردەمی خۆمان، لە سێێێی سێێێانییەوە 

مە سێێەردە ئەندام تی دار الەدة یان رەبوو، تە دەترلك وەتو پەرلەمانی ئەو

 ولەای بكەین.

تاروانەتانی بازرگانی لەولوە بەڕلدەتەوتن و لە گەڕانەوەلێێێدا رەر لەوێ  

لولەەوە دەبەسرتا و بڕیاری لەسەر  ڕادەوەستان، ئااڵی جەن یش رەر لەو 

دەدرا، رەروەرا پەی نەامە گرن ەتان و تۆبوونەوە چارەنووسسازەتان وەتو 

ەر لەولوە دەردەچوو و بڕیاڕی ئەویش ر بڕیاری تولێێتەی پ غەمبەر 

 تۆتایی و ئامادەتارییەتانی بۆ ئەنجام درا.

لب و   بداملط راوپەی ن تی ن وان ع راوپەی نی وەتو  ندێ  ج ە لەوەش رە

ندنی جەن ی )حلف الفضێێێول( یش تە پ غەمبەر  یا رۆزی خوزاعە و ڕاگە

  پ ش سەردەمی پ غەمبەرایەتی لە گەڵ مامەتانیدا ئامادەی بوو رەر

 لەولوە ئیمزا ترا.

)دار الەدوة( رەمیشێێێە سێێێەرچاوەیەر بوو بۆ تەنین دانان و دیاریكردنی 

ستیار،  ئەگەرچی رەندێ جار فەرمان و  لولن و دەرتردنی فەرمانی رە ڕلو

 حوتمەتانی مولزیۆ نەبوون، واتە  رۆزەکان ناچار نەبوون پ وەی پابەند بن.
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 ردنی  ئیسالمیش رەر لەولوەلایانی باسە تە رەموو رەونەکانی دژایەتی ت 

پالنی بۆ دادەڕلورا و فەرمانی بۆ دەردەچوو، زۆر جاریش )دار الەدوة( بەوە 

نارسابوو تە پشێێێت یری دەونەمەند و بازرگان و سێێێەرمایەدارانی لە دژی 

 رەژاران و تۆیلەتاندا دەترد.

تات ە ەورەیش رەسێێتیان بە مەترسێێی گەورەبوونی ئیسێێالم ترد و دنەیابوون 

یان، لە تە د یان و مەترسێێێی  بۆ ەەوارەتە مایەی ز مان ی  26ەب تە  ی 

، واتە دوای  سێێەفەری سێێانی چواردەمین لە ڕەوانەتردنی پ غەمبەر 

ەدوة(  مانی )دار ال ندا ند و نیو لە بەیعەی عەەەبەی گەورە، ئە ما دوو 

ترسێێێەاترتین و گرن رتین تۆبوونەوەی خۆیان لە )دار الەدوە( دا گرلدا و 

ونەوەیەدا نولەەری رۆزەتان ئامادەبوون بە مەبەسێێێتی داڕلێێێتەی لەو تۆبو 

پالن كی تۆتمە بۆ لەناوبردنی ئیسالم، م ووو ناوی زۆرلە لەوانەی ئامادەی 

پاراسێێێتووە، وەتو: ئەو  ال، و جبري بن ُمطِْعۆ، )تۆبوونەوەیە بوون  أبو ج

أبو و وطَُعيَْمة بن عدي، والحارث بن عامر، و لێێيبة وعتبة ی توڕانی ربيعة 

سێێفيان بن حرب، الەر ێێْ بن الحارث، و أبو البَْخرَتِ  بن رشێێام، وزَْمَعة بن 

لە . (نُبَيْه وُمەَبِّه توڕانی الحجاجاألسود، وَحِكيۆ بن ِحزَام، أمية بن َخلَف، و 

 تۆتایی تۆبوونەوەتەلێێدا بڕیاڕی ئیش تردن بۆ تولێێتەی پ غەمبەر 
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تان دەرچوو و  ع بە زۆریەەی دەن ە ماژەی بۆ ئەو ت ئا ندا  الی لە ەورئا

ِذيَن تََفُروا لِيُثِْبتُوَر ﴿تۆبوونەوەیە تردووە و فەرموویەتی:  لر ِبَە ا َوإِْذ ََيُْكُر 

ئەوەش  1﴾َواللرُه َخرْيُ الَْ تِِرينَ  ََيُْكُروَن َوََيُْكُر اللرهُ وَ  ْو يَْقتُلُوَر أَْو يُْخرُِجوَر أَ 

تییەر لە خ ر ب ك یان لەلێێێەڕدا ، لە بەن ەیە لەسێێێەر ئەوەی ریچ ئەندام 

م ووودا بیر ناترلك و خاوەنەتەی لە الی خەنە و لەالی پەروەردگاریش 

یان ڕووی سێێپی دەب ك و دەب تە مایەی لێێانازی،  یان ڕوو ڕەش دەب ك و 

 لەرمەزاری دونیا و دواڕۆژی بۆ دەم ەیتەوە!

 ە لە نە خۆی و نە ریچ تەسێێێ لێێێایانی ئاماژە پ كردنە پ غەمبەر 

تانی  لە لە ڕۆژان نەچوونە دار  راوەنە بەڕلزە یان ڕازی ب ك، ڕۆژ ل 

الەدوة بە مەبەسێێێتی بان ەواز تردن بۆ ئیسێێێالم و فەرمان تردن بە چاتە و 

ندام لێێێان بە لێێێانی  رانەوە ببەە ئە نەری تردن لە خراپە، چجای بەو بە

ت ە درا دەس سەرانی دار الەدوة و سانی جارلە ئەگەر پ یان ترا و ڕل ەیان

لە پ ەاو  ج بەجیكردنی حوتم كی ئیسێێالم بەرز بكەنەوە! یان بان سێێولەد 

پاڵ ئەو  رانەی تە لە  یان بخۆن بەو بە تان یاسێێێا لەسێێێەر ج بەج كردنی 

گران نەبوو بۆیان  تارەیاندا دوو ەسێێێەی خ ر بكەن، لە تات كدا ئەو تارە

                                      
 .30األنفال / - 1
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وە ا رەر مابوویە)دار الەدوة( تاتو سەردەمان كیش وەتو بیە ئەنجامی بدەن.

سەردانی مەتكەدا لەوێ دەمانەوەو  وەتو  و رەندێ لە خەلیفەتان لە تاتی 

ج  ایەتی حەسێێێانەوە، بەاڵم ناوی گۆڕابوو بۆ )دار ارمارة(، دواتریش بۆ 

ماوەیەر بوو بوو بە جی ایەتی بێ بایەخ وەتو تەالوە و خۆڵ و خالێێێاتی 

ن وچوو، ئ ستاش لولەەوار ت فڕەدەدرا و دوای ئەوەش  بە جارلە نەما و لە

یدا نییە تە  مانی ت یان گو یار نییە، بەاڵم ئەوە یایی د و ج  ەتەی بە دنەی

لێێویەەتەی نزیكی تەعبە بووە، لە ج  ەیەر تە ئ سێێتا پ ی دەوترلك )مقام 

 الحەفي( لان بە لانی ج  ای تەواوف تردن بە دەوری تەعبەدا.
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 !هشهرعدانان كاری هللا یه نهك زۆرین
 

، بۆ 1﴾ءف فَُحْكُمُه إِ َى اللرِه َوَما اْختَلَْفتُْۆ ِفيِه ِمْن َشْ ﴿تعالی فەرموویەتی:  

رەر پرس و باس ە ناتۆتی تەوتە ن وانتانەوە، بۆ حوتۆ و یەتالییكردنەوەی 

یدا  ب ەڕلەەوە الی  چارەسێێێەرەتە تدا بە دوای  ، لە ەورئان و سێێێونەە

دیاری بكەن بە پ ی رەواو ئارەزوو یان بە ب ەرلن، نەر خۆتان تەسێێێان ە 

گەڕانەوە بۆ ڕاوبۆچوونی خەنكی بڕیاری لەسەر بدەن و بەدەر لە لەریعەتی 

تان ئە جاو بزانن بۆ خۆ باش و گون تەنین بكەن و  وەئیسێێێالم چی بە 

ُه ﴿رەروەرا فەرموویەتی: پەیڕەوی لێ بكەن!  لر ا أَنزََل ال ِِبَ َوأَْن اْحُكْۆ بَيْەَُاْۆ 

واتە:  2﴾تَترِبْن أَْرَواَءُرْۆ َواْحَذرُْرْۆ أَْن يَْفِتەُوَر َعْن بَْعِض َما أَنزََل اللرُه إِلَْيَە  َوالَ

ندا حوتۆ بكە و  ئەی پ غەمبەر  یا بە حوتمی پەروەردگارك لە ن وان

تار بە  یاش بە واتل بكەن  تانی ئەوان مەتەوە، ور ئارەزووە لێێێولن حەزو 

تانی  یك حوتم ە لە حوتمە ندا نەتە عالی فەرموویەتی:  ! لە ەورئا ت

 یە!  واتە حوتۆ و بڕیار تەناا و تەناا بۆ  3﴾ إِِن الُْحْكُۆ إاِلر لِلرێهِ ﴿

و  فەرمان )إن الحكۆ إال للشێێێعب(ئەوانیش دەن ن نەخ ر وانییە، بەنكو : 

بڕیار و حوتۆ تەناا بۆ گەلە، تات ە تە ەسێێێەش دەتەن لە جیاتی ئەوەی 

                                      
 [10]الشورى:  - 1

 [49]املائدة:   - 2
 [.40]يوسف: - 3
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دەب ك بەناوی گەلەوە  )بسێێێۆ الله(دەسێێێك پێ بكەن و بڵ ن  ناوی بە

بە تورتی مافی تەنین و حەاڵڵ و )باسێێۆ الشێێعب(، دەسێێك بكەن و بڵ ن 

 ازرلتەوە بۆدەگو لە پەرلەمانەتاندا حەرامكردن تە ماف كی ڕەرای الله یە، 

 !، بۆ بەندەتانگەل واتە بۆ خەنكی

ەیە   ناردنی تەسێێێ ە بۆ ئەو ج تردنك لە بۆ ئەوەش بزانیك بەلێێێداری

مەعەای چییە و چەوالە نەترلیك و لەخشتەك نەبەن بۆ بەرژەوەندییەتانی 

تە ب هخۆیان ئەوەی مەبەسێێێتیانە پ ك بكەن: لەوە ت ب ە تە ئەو تەسێێێەی د

راوتاری و بە دەن ی خۆك بۆ ئەو ج  ەی دەن ریك، یەتەم تاری ئەوەیە 

بكاك و رەموو تۆلێێشێێ كی ئەوە سێێولەد لەسێێەر ئەوە بخواك تار بۆ ئەوە 

 !ب ك حوتۆ حوتمی گەل ب ك نەر حوتمی لەرعی ئیسالم

ئەرتی ئەو برادەرەش تە بەسێێێەر لێێێێانی تۆدا بۆ ئەو ج  ەیە دەرواك! 

و بیخاتە  پیرۆزی بزان كە بتی ڕلز لە رەر بڕیارلكی گەل ب رلك و  سەرلان

 ش! تەنانەك ئەگەر لێێێەرعی ئیسێێێالمیپ ش بڕیاری پەروەردگاریشێێێەوە

تانیش رەیە حەاڵنی بكەن و  ڕەتبكەنەوە و رەرچی حەرام و ەەدەغەتراوە

بدەن مدانی  جا ئەو تەسێێێە بۆی نییە بەرانبەر ویسێێێتی گەل  ،ڕل ە بە ئەن

بی  دەسێێێت كی مەگەر لێێێەرمەانە و ئەگەر غیرەك بی رلك تەناا ،بوەسێێێتێ

، ئەویش ئەگەر ڕەزامەندی حیزبەتەی لەسەر ب ك و بە سوود بەرز بكاتەوە
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ئەو دەسێێك بەرزتردنەوە بێ سێێوودەلێێی لێ انەی مصێێالو و مفاسێێد بەر

 !ەەدەغە نەتەن

ِه ُحْك ِّ لَِّقْومف يُوِەەُو ﴿ ل  ُن ِمَن ال ِة يَبُْغوَن َوَمْن أَْحسێێێَ ير َجاِرلِ    1﴾نَ أَفَُحْكَۆ الْ

تاك تە بە حوتم عالی نكۆنی لەوانە دە نابن و بۆ حەز و ی ئەو ڕ ت ازی 

لەەوە، وەتو ئەوەی لە سێێێەردەمی جاریلییەتدا ئارەزووەتانی خۆیان دەگەڕ 

یان وەتو . ایی دەتردڕ رەندێ یاسێێێا و ڕلسێێێای نەفامی و گومحوتمیان بە 

 ،نتت بی )یاسێێ ( ی بۆ دانا خانجەن یز ئەوەی تەتارەتان دەیانكرد تات ە 

یان وەتو  ! تە ت كەنەیەر بوو لە حوتمی مرۆڤەتان و حوتمی پەروەردگار

فەرموویانە و حوتۆ و    پ غەمبەرەتە الێێێانپ ئ سێێێتا تە رەرچی 

یا یانبڕ بارە دەخرلتە  ر تدا، دوو ئان و لە سێێێونەە لەسێێێەری داوە لە ەور

 -دەن دانەوە بزانە گەل پ ی ڕازییە یان ڕەتیدەتاتەوە، جا ئەگەر دەن ی ر ەا 

لیا ە ك !  و ئیشی پێ دەترلك، ئەگەریش  ئەوا الحكۆ  -تە زۆر جار نا

سك و رشلكزۆریەەی نەر ەا و بەدیواردا  دەن ی پ وی ی تر و حوتم ك دەت 

 تە زۆریەە بەبالی بزانن دەخرلتە ج  ەتەی! 

خ ر ، ئەوان دەن ن نەسزای دزیكردن دەسك بڕیەەفەرموویەتی  بۆ منوونە 

، كلەگەڵ لارستانیەتدا دەگونج دەسك بڕیەی چی ! زیەدانی دەتەین ئەوە 

   ەك و تۆنە پەرستی!چونكە دەستبڕین جۆرلكە لە رەمەجی

                                      
 [.50]املائدة:  - 1
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ِة يَبُْغونَ ﴿ ير َجاِرلِ ڕەتدەتەنەوەو حوتمی  ئایا ئەوانە حوتمی  ؟﴾أَفَُحْكَۆ الْ

نانیش بە  بازرگا ندێ گومڕا و  لك؟ بەنێ وا دەتەن، رە یان دەو جاریلییەت

ئیسێێالمەوە دەیانەولك لە پ ەاو بەرژەوەندی خۆیاندا بتكەن بە سێێوتەمەنی 

یاكئەو  ناب ك لە گیرفان پڕ تردنی لریچ سێێێوود ئاگرە، رەم بۆ دون یان  ك

یامەتیشێێێك لێ ت كدەدەن، بۆیە وریابە لە خشێێێتەك  خۆیان زیاتر، رەم ە

  .نەبەن
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 !ههركێ ڕێگهی به ههڵبژاردن داوە.. نهیپێكاوە
 

ْۆ كُ اترِبُعوا َما أُنْزَِل إِلَيُْكْۆ ِمْن َربِّ ﴿تعالی لە ەورئانی پیرۆزدا فەرموویەتی:  

َتَذترُرونَ  َما  َياَء ەَلِيال  را فەرموویەتی: ﴾َوال تَترِبُعوا ِمْن ُدوِنِه أَْولِ ال وَ ﴿رەروە

رەروەرا پثشێێەوا مالە بن أنس و زانای تریش ﴾ تَْقُف َما لَيَْس لََە ِبِه ِعلٌْۆ 

صاحب رذا القرب)فەرموویانە:  ستید (تل يؤخذ من تالمه ويرتر إال  ا لە ڕا

ئان و فەرموودە وەردەگرین و ەسەی زانایانیش لە ڕۆلەایی ئ مە دین لە ەور 

ت  ەیشتوو لە دیەەتەی، تەناا  ئەو دوو سەرچاوەدا وەردەگرین. موسون نی

تاب و سێێێونەەك دەب ك و بە فەتوا و ڕاو بۆچوون و للێێێو  ەكەوتووی تی

ت  ەیشێێێتەی تەس دیەداری ناتاك ئەگەر بەن ەی لەو دوو سێێێەرچاوە پێ 

ئەگەرچی  اەوانەیان ەسێێێە بكاك لە ب ك و پرۆتار  نەب ك و لەبەر رەر

لێێ ع عبدالعزیز بن باز و لێێ ع محمد صێێالو العثیمین دواجار مرۆڤن و 

مەعسوم نین و رەنەیان لێ دەوەل تەوە، بەاڵم بۆ ئەوانەی تە دڵ بە فەتوای 

ئەوان لە ڕل ەدان بە بەلێێێداریكردن لە رەنبواردن خۆش دەتەن ئەم چەند 

ەم، بۆیەش باسێێی لێێیع نایالدین األلباك ناتەم خانەیان پ شێێكەش دەت

لەبەر ئەوەی پاش ئەوەی وەتو خۆی دەن ك لە بابی أخف ال ێێێرین ەوە 

فەتوای بۆ جەزائرییەتان دا تە درووستە بەلداری رەلبواردن بكەن، دواتر 

نای واڵتی یەمەن  ندێ زا رادء الوادعي و رە بل  دوای ئەوەی لێێێیع مق
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وە وتی من ئەو تاتەش رەر لەبابی ناچارییەوە نامەیان بۆ نووسێێێی لەو بارە

 ڕی ەم داوە! 

ئیەجا بەتەواوی پالێێێ ەزبوونی خۆی ڕاگەیاند لە وەاڵمی لێێێ ع مقبل و 

ناتا أسێێێ لة الطالب الي ك لطلبة )ندا، وەتو سێێێلیۆ الاالە لە نیتی زا

 باسی دەتاك (األلباك

شە -1  سعودیە رەمی سەاڵتی  ستی ئەو دوو زانایە لە دە تە  دیار بووە رەنول

یان لێ نەگرتوون و ڕۆژلە لە  یان لە ریچ مەسێێێەلەیەتدا ڕەخەە تاتو مردن

ڕۆژان فەتوایەتیان نەبووە لە بوارەتانی سیاسەتی دەرەوەو بواری سەربازی 

یان دژی ئاراسێێێتەی  ،و ئەمەی و رەر بوارلكی تر تە بە دنی ئەوان نەب ك

ەو ان ل وە نەیانتوانیوە ئئەو دەونە ب ك ، بۆ مەسەلەی رەنبواردنیش بە رەم

تارە بكەن لەبەر ئەوەی فەتوایەتی لەو جۆرە ل دان بوو لە سێێیاسێێەتی ئەو 

یانە ئەوانیان بە وەلی ئەمر زانیوە و ڕل ەیان بە خۆیان  نا دەونەتە تە ئەو زا

لت كدا  ەاڵم ەیە ب  ومان بنرە بكەن تە ئەوەش ەرپ اییانسنەداوە لە ریچ 

یان و پەروەردگ یان چۆن وەاڵمی ئەوە دەدەنەوە، لەالیەتی ئیرت ئەوە خۆ ار

بە زەەی و بە تریشێێێەوە ئەوان لە سێێێعودیە پەرلەمان بە لێێێورا ناو دەبەن و 

ییان تۆمەن ە جیاوازئالكرا تەس ناتوان ك دەە كی ەورئان رەك بكاتەوە و 

نێایێانە ریچ نەب ێك ئەوەنێدەی تە ئەو زا ،لەگەڵ غەیری خۆیێانێدا رەیە

ك دژایەتی نەتەن، وەتو بڕیەی دەسێێێتی دز و  ە ببەرانەیەتیان بەدەسێێێتەو 
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ڕەجمی زانی محصێێن و ڕل ەنەدان بە سێێووتایەتی تردن بە ئیسێێالم پ ش 

 نائەوەی لەسەردەمی محمد بن سل ن زۆرلە لەو لتانە گۆرانكاری گەورەی

ەك بەرەو عەملانی بە لێێ وەیەتی ترسێێەار و خ رابەسێێەردا ب ك و سێێعودیە 

  !رەن او بە ك

یان رەیە  ئەو دوو - 2 ندین فەتوای تر تایبەتی ابن عثیمین، چە نایە بە زا

لداری تردن لە  لاندنەوە بۆ فەتوای ڕل ەدان بە بە وەتو جۆرلكە لە رەنوە

دەن داندا، بۆ منوونە ئەوان درووسێێێتكردنی حیزبی سێێێیاسێێێی بە حەرام 

دەزانن جا وەرە لەم دوو مەسێێەلە دژوارە ت ب ە تە لێێ ع مقبل یش رەمان 

انەی بەرانبەریان نییشاندا چۆن لەالیەتەوە پ كا ەانی حیزبی ئەم سەرسوڕم

سیاسی بە حەرام ئەزانیك و لەواللەوە بەلداری تردنی حیزبی سیاسی لە 

 !پەرلەماندا بە لەرعی دەزانیك

ئیەجا ئەگەر پرۆسەی رەنبواردن بە ت كڕایی باس نەترلك، بەنكو بەش  - 3

ەو ل وە بیارەتە بخرایەتە ڕوو و پ كااتە نادیارەتانی پرسبەش بكرایەتەوە و 

 حوتمی بەلێێێداریكردن لە یەو زانا بكرایە، بۆ منوونە بوتراپرسێێێیار لەو دو 

 انپالێێێ دەن دان و خۆ تاندید تردن بۆ پەرلەمان ە چییە تە لە جیاتی 

تاب كی تی  ن و دەسەاڵتیشیان رەیە رەر حوتمپ غەمبەرەتەی لەرع دادەن

جەو سێێێون یان چی ەك البدەن و بی ۆڕن،  تاتەدا ئەوان وەاڵم ا بزانە لەو 

 دەبوو؟! 
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لە ڕاسێێتیدا ئەگەر پرسێێیارەتە بە ڕوونی و بەش بەش بكرایە لەو دوو زانایە 

 ەرامی و بەنكو لە حەرامیش توندتربۆ رەموو بەل كی پرسیارەتە فەتوای ح

 دەبیسێێێرتا، بۆ منونەو  دەبیرنا  دا لە فەتواتێێانی ابن بێێاز و ابن عثیمین

  :لێ بكرایە پرسیاریان

  حوتمی دیموتراسی تە تۆنەتە و بەەمای رەنبواردنە چییە؟ 

 ەمو لێێتیكدا و یەتسێێانی دەن ی حوتمی یەتسێێان تردنی پیاووژن لە ر

  ن چییە؟ ن ن و نا موسو نموسو 

  نانی دژ بە لێێێەرعی ئیسێێێالم و یاسێێێێادا نان و  عدا حوتمی تەنی

تان ڕۆنی لێێێەر  مانە ندام پەرلە عدانەر و ڕوونكردنەوەی ئەوەی تە ئە

  .ئەرباب دەبیەن لە پەرلەماندا

  پرسێێیاری ئەوەیان لێ بكرایە ئایا حوتمی البردنی حوتمەتانی ەورئان و

ستكراوی مرۆڤەتان  سونەەك و گۆڕیەیان بە حوتمی راوچەرخی دروو

  .چییە؟

  ئایا سولەدخواردن لەسەر ج بەج كردن و ڕلزگرتن لە دستورلە تە تا لە

تدا بە حوتمی ئیسێێێ الم ڕازی دەب ك، لە دە مەسێێێەلەدا مەسێێێەلەیە

 ڕەتیدەتاتەوە و بەرەمان ل وە دەیان مەسەلەی تریش. 

ئەوەش لێێێ وازلكی تۆنە تە خاوەن پرسێێێیار ئەگەر ف ڵباز و زۆرزان ب ك 

یكدەت كاك لە  وان ك موفتی و دادوەر بخەنەت ە یان ب یان توولێێێی رەنە
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ندا نانەك پ غەمبەر حوتمدا نا برشێێێ إمن)دەیفەرموو:  ، بەنكو تە ا أ

عل  ، بعضێێێكۆ أن يكون ألحن بحجته من بعضوإنكۆ تختصێێێمون إە ول

وأەيض له عىل نحو ما أسمن ، فمن ەضيك له من ح  أخيه لي ا فال يأخذ 

س ە لە واتە: مەیش مرۆڤ كۆ 10 فإمنا أەطن له ەطعة من الەار ( لەوانەیە تە

سەزان ب سك ڕوداوەتەم بۆ ب  ڕلتەو  ئ وە ە ل وەیەتی ناڕا  و مەیشەك و بە

سۆ مافی پ سەر ئەو ێبە پ ی ئەوەی تە دەیبی سەیەی ە بدەم، بۆیە ئەگەر لە

مافی براتەتانۆ پ دان وەریمەگرن، چونكە وەتو ئەوەیە پارچەیەر لە  خۆتان 

 !ئاگری بۆ ببڕمەوە و پ ی بدەم

لە ڕاستیدا رەموو بەن ەتان دەن ن ئەوان ئاگایان لە رەموو ئەوە نەبووەو  -4

انە تراوی ف ڵبازەوە وەتو تەنە پرسێێێیارلكی ف اڵویان لێ لە تەسێێێ كی ڕەو 

تراوە و ئەوانیش بوونە بە تەنەتەوە و وەاڵمی پرسێێێیێێارلكی وا گەورەو 

مل و سێێێەرپ یی داوەتەوە و ئەوەش بووەتە  یان بە لێێێ وەیەتی مج گرن 

لحاجة )بیانوویەر بە دەستی تەسان كەوە تە تەناا ئیشیان بەو فەتوایە رەیە 

 و تراون ەنكی عەوامیش بەوە رەنخەنەتاون و ت كەوتوونخ يف أنفسێێێاۆ(

ئاگرلكی  بەزەیی، و فەتواتەیان تراوەتە سێێێوت ەەر و بێ  بە سێێێووتەمەنی 

یدا ر رناوە لەب تارەسێێێاتەی تە بەسێێێەر خەنك یانووی ئەو  ەر رۆتار و ب

 بەرژەوەندی مادی و حیزبی خۆیان.

                                      
 (.٦5٦٦البخاري ) - 1
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و دواجێێار ئەو بەاڵم لە گری نەیەتێێدا ئەگەر ئەوانەلێێێیێێان زانیب ێێك  -5

ەوا دەن ین: ئ بەرەر بیانوو و فشار و ت ڕوان كەوە ب ك، فەتوایەیان رەرداب ك

تایی  یان تردووە ف رخوازلكی سێێێەرە نای زۆر لەوان گەورەتر رەنەی وا زا

ەنەی ابن رزانسك ل ی ت پەڕ ناب ك و ئەوە حانەت كی سەیرو سەمەرە نییە! 

ا فەتوایەدا و موخالیفە بۆ بەەمباز و ابن عثیمین زۆر ڕوون و ئالێێكرایە لەو 

گشتییەتانی عەەیدەو بیروباوەڕی ئیسالمی ئەگەر مەبەستیان بەلداری ئەم 

تا بووب ك، بەاڵم من وەتو  زۆر بە دووری  خۆمجۆرە رەنبواردنانەی ئ سێێێ

دەگرم ئەوان لەم رەموو تارەسێێێاتە ئاگادار بووبن و فەتوالێێێیان داب ك تە 

 درووستە بەلداری بكرلك! 

تانی تریان بەن ەن چونكە  رەموو ەسێێێەو وانە و تت ب و بەرنامە و فەتوا

لەسێێەر پ اەوانەتەی و ئەوان بۆچوونیان رەرگیز وانەبووە پ شێێرت و دوای 

بووە لە  ەمتەداران ڕۆنیانئەو فەتوایەلیان، بەاڵم پ ۆ وایە سیاسەك و سیاس

  .نەبوونەوەیان دەند بوون و پال ەز ب

رەنە و  لێێێێێێەوزەلو گومڕاتانە تە بەدوای  ئەوە مەناەجی ئەرلی بیدەع -6

ەسێێەی موجمەل و ناڕوونی زانایاندا دەگەڕلن و وەتو رەل ە دەیقۆزنەوە و 

بەتاریدەر ەن، وەتو ئەمانەی الی خۆمان ،تە لە ریچ لێێێت كی عەەیدەو 

مەناەج و لولەكەوتەی ئەرلی سونەەتدا لولەی ئەو زانایانە ناتەون، بەنكو 

 ن و رەندێ جار گانتە بەعەەڵیشیان دەتەن لە لتی ناوو ناتۆرەلیان لێ دەن
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سەر زمان و بن زمانیان لە جیاتی ئەوەی بەن ەی  سەلەدا  تردا، بەاڵم لەم مە

یان با ەەەوە  تان تارە حانە بتوانن  -ئایەك و فەرموودە بۆ  دەچن  -تە مە

رەنواسێێیوە و وادەزانن لەو ئەوانەوە  خۆیان بە فەتوایەتی خ رای سێێەرپ ی

رەی تە لە مەناەجی ەورئان و سونەەك و ڕلبازی ئەرلی سونەەك الدانەگەو 

 !توولی بوونە ئەوە فریایان دەتەولك

لەرعی  -7 ستی  س ە تەمرتین زان لا رەنەەگرە و ریچ تە حەەیقەت كی حا

رەب ك ناتوان ك نكۆنی لێ بكاك ئەویش ئەوەیە: ەسێێێەی زانایان خۆی بۆ 

ستە بەن ەی لە تیت سونەك بۆ بخۆی بەن ە نییە بەنكو پ وی ا رنلتەوە اب و 

ية ئەوجا وە لك، ابن تيم  )َولَيَْس أِلََحِد أَنْ فەرموویەتی: ( رحمه )ردەگیر

يٌل  ُة الەرَو َواْرِْجَ ُع، َوَدلِ ا الُْحجر َ منر ِئِل الەِّزَاِع َوإِ ا يَْحتَجر ِبَقْوِل أََحدف يِف َمسێێێَ

َماتُ  ُر ُمَقدِّ ْستَەْبٌَط ِمْن َذلَِە تَُقرر ِعيرِة اَل ِبأَەَْواِل بَْعِض الُْعلََ ِء؛ فَإِنر ُم ْ رشر ُه ِباأْلَِدلرِة ال

ِعيرِة( ْ رشر ِعيرِة اَل يُْحتََج ِبَاا َعىَل اأْلَِدلرِة ال ْ رشر  .1أَەَْواَل الُْعلََ ِء يُْحتََج لََاا ِباأْلَِدلرِة ال

نییە ەسێێەی  واتە: لەو مەسێێەالنەی تە ناتۆتی لێ دەتەولتەوە، تەس بۆی

تەسێێێ ە بكاتە بەن ە، بەنكو بەن ە تەناا لە دەەی ەورئان و سێێێونەەك و 

پ شێێێەتی و  ئوممەتێێدایە، یێێان بەن ەیەتی رەن ەجراو تە  یەتێێدەن ی 

سێێێەرەتاتانی بە بەن ەی لێێێەرعی نەر بە وتەی رەندی لە زانایان بڕیاری 
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بەە الەسەر بدرلك، چونكە ەسەی زانایان پ ویستیان بەبەن ەی لەرعییە و ن

 بەن ە بەسەر بەن ە لەرعییەتانەوە.

باز و ابن عثیمین  باسێێێی دەتەین ابن  حانەتەی ل رە  جا ئەگەر وەتو ئەم 

نەب ك، مالە و لافیعی و ابن تیمیة وابن القیۆ یش ب ك، یان رەر زانایەتی 

تدەترلتەوە، چونكە فەتوای  لك و ڕە ناگیر یان وەر گەورەی تر ، ەسێێێەتە

یاوازی نییە لە گەڵ ڕل ەدان بە بەلێێێێداری تردن  لە رەنبواردن، ریچ ج

فەتوای رەنوەلێێێاندنەوەی حوتمەتانی تیتاب و سێێێونەك و ڕل ەدان بە 

تاب و سێێێونەەك  نان بۆ و حوتمكردن بە غەیری تی لە  راوبەلێێێێدا

 !حوتمەتانیدا

، تە بەڕەحمەك ب ك ترا (مقبل بن رادي الوادعي)پرسێێێیار لە لێێێ ع  -8 

سدا نەبوو تەناا  ل ع ریچ پلەوپایەیەتی فەرمی شاری تە نەبوو و لە ژلر ف

حیزبە  :كەی دەترد و فەتوای دەدا، پ یان و بە بەن ەی تیتاب و سونەك ەس

دان بە دەتەنەوە سەبارەك بە ڕی ە ئیسالمییەتان فەتواتانی ئەو زانایانە باڵو

بەلێێداری تردن لە رەنبواردن و دەن دان، ئ وە چی دەن ن؟ لێێ ع مقبل بە 

 ، : رذا باطل ، فتو  الشێێێيع ابن باز باطلة)أەول مووی:ڕەحمەك ب ك فەر 

لة باط بالرتخيو وفتو  الشێێێيع ابن عثيما  باك  ، وفتو  الشێێێيع األل

رام ، فإن الله مل يقل : االنتخاباك حائريا يف دخول االنتخاباك باطلةللجز 

إال لكۆ يا أياا الجزائريون لشێێێيع ابن باز والشێێێيع ابن عثيما والشێێێيع 



 
 رعیدا قی شهكاری و دهواشهنێوان چه ڵبژاردن لههه

 

28 

 

عل ء أجالء ، والعامل إذا أخطأ خطأ واحداِّ وله فضێێائل تثرية فأرل األلباك 

ضائله ، لعلۆ فاذا ەول أرل ا العلۆ يقولون : يەبغي أن يغمر ذلە الخطأ يف ف

واتە: من دەن ۆ: ئەوە ەسەیەتی باتڵ و پووچەنە! فەتواتەی  (.من زمن ەديۆ

ەی و حە ابن بێێاز بێێاتڵەو حەەی نەپ كێێاوە، فەتواتەی ابن عثیمین بێێاتڵە

ندا بەلێێێداری  تا بانی تە ڕل ەی بە جەزائیرییە كاوە، فەتواتەی ئەل نەپ 

تڵەو حەەی نەپ كێێاوە، چونكە  بواردنەتێێان بكەن بێێا نەیفەرمووە  رەن

را  تان! رەروە اا بۆ ئ وە نەب ك ئەی جەزائیرییە رەنبواردن حەرامە تەن

بالێێێیی یان لەبەر  تان یان تردووە و رەنە یانە رەنە نا یاندەن ك ئەو زا تان  ە

لك تانگومڕ بەاڵم  .چاوپۆلێێێی لی دەتر یان ئەو  ا چار دەزانن و دنە تە 

زانایانە نە مەبەسێێێتیان ئەوە بووە و نە ئەگەریش مەبەسێێێتیان ئەوە بووب ك 

ی نیی و بەدوای  پ كێێاویێێانە، تورد واتەنی وەتو تەسێێێ كن الفێێاو ڕا

سوور بزانن ئەو گ ستی پ وە ب رلك، ئەگەریش  و و چیلكەیەتدا ب ەڕلك دە

گیا و چیلكەیە فریایای ناتەولك، چونكە خۆیان خۆیان باش دەناسێێێن تە 

لە ڕلبازی ەورئان و سێێونەك الیانداوە و ئیەحیرافیان تردووە، چار دەزانن 

حەەیان ون تردووە و لەسێێێەر ڕل ای باتڵن، تەناا گرەویان بە رەر حان ە 

ستەبەر تردنی بڕلە دەن د شتەەوەی ئەندامان و دە سەر ر  ە بەو ەر بووە لە

  .فەتوا باتاڵنە



 
 رعیدا قی شهكاری و دهواشهنێوان چه ڵبژاردن لههه

 

29 

 

ناسێێێ كی گەورەیە و ریچ  -9 نا و فەرموودە دوای ئەوە لێێێ ع مقبل تە زا

بەرژەوەندییەتی الی تەس نەبوو لە ژیانیدا، بۆیە رەمیشێێە ەسێێەی حەەی 

دەترد و گولی بەلۆمەی تەس نەدەدا، لە وتەیەتیدا دەری دەخاك ابن باز 

نبواردن ت ەەگەیشێێتووە خراپ حالی تراوە و ئەو بە بالێێی لە مەسێێەلەی رە

وأنا متأتد أناۆ أرسێێێلوا إ ى ) :بۆیە فەتوای ڕل ەدانی دەرتردووە، دەن ك

الشێيع ابن باز واحد لحيته إ ى رسته ورو يف اارره أنه سێەي ويقولون : يا 

سيمەعونا من الدعوة ؟  شيوعيون  شيوعيا ، وال  -ليع تيف نرتر املجال لل

ي شيع ، وإال فاذه فتو  باطلة . فال يەبغثۆ يصدەاۆ ال -ت  تانوا يأتون إە 

أن نقلد فال نقبل من الشێێێيع ابن باز وال من الشێێێيع ابن عثيما وال من 

 و  ، ومن سێێەة رسێێول  األلباك أمراِّ إال من تتاب الشێێيع 

واتە: من دنەیام ئەوان تەس كیان بۆ الی لیع ناردووە بەروانەك  (املستعان

ی سونەەك، پ ی وتووە یا لیع چۆن بوار بۆ مارتسییەتان ڕیش درلو و ئەرل

بكەیەەوە و دواتر ڕل ەمان ل دەگرن لە بان ەوازتردن و لێێێیخیش باوەڕی 

انی باز و نە لە ابن عثیمین و ئەلب ابنپ كردوون...ناب ك ریچ ەسەیەر نە لە 

  .ەبوڵ بكەین بەبێ بەن ەی تیتاب و سونەك

توای دا -10 بواردن رەر زانێێایەر ئەگەر فە ن كردن لە رە ی وە بەلێێێێدار

ڕل ەپ دراوە لە لێێێەرعدا، پ ویسێێێتە پرسێێێیارەتەی بە لێێێیكراوەیی و بە 

رسێێەاتی ەیابین ئایا ئەو موفتییە لە تنەیەتی تر لێ بكرلتەوە بۆ ئەوەی د لێێ و 
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ئەو بابەتە ت  ەیشێێتووە تە ەسێێەی ت دا تردووە یان نا، بۆیە پ ویسێێتە ل ی 

 :بپرسین

  تراسێێێی تە بەواتای حوتمی گەل دلك و بریتییە دیمو  زانیوتە تەئایا تۆ

 لە بڕبڕەی پشتی رەنبواردن، بەەما و تۆنەتەی رەنبواردنە؟ 

 دیموتراسێێێی  و پەیڕەوی تردن لە ئایا درووسێێێتە دەند بۆ بەرپاتردن

كدا  تات  یك لە  بەتەواوی لەگەڵ ئیسێێێالمدا وەتو دیموتراسێێێی بدە

 عەەیدەو لەریعە دژوارە؟ 

 ریچ پیرۆزییەر یێان پێارلزراوی و  دارلەمێانێئێایێا تۆ دەزانیێك لە پە

 ەوەدەخرلتحەسێێانەت ە بۆ ریچ حوتم كی ئیسێێالم نامیەیك و رەمووی 

ان دلبێ گو  ، بەدەن دانەوە، زۆریەە لەسێێێەر چی ڕلككەوتن رەر ئەوەیە

 ؟ و چۆنە بەوەی لە ەورئان و لە سونەەتدا حوتمیان چییە

 تان مانە مانی پەرلە ندا یك ئە یا تۆ دەزان باب رەمو  ،ئا یان ڕۆنی ئەر و

ەوە بەالیان دادێ مەسێێەلەدەبیەن و تەنین دەتەن و ئیسێێالمیش لە رەن

  سەرچاوەی یاسا دانان نییە؟ 

 یك ئەو تەسێێێەی تە بەفەتوای تۆ دە یا تۆ دەزان مان، ئا چ ك بۆ پەرلە

 توردەس، تە وردەستد خواردنە لەسەر ج بەج كردنی لەیەتەم تاری سو 

 ەڵ ئیسالمدا ناتۆتە؟ لە زۆررلە لە مادەتانیدا لە گ
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  د لەسێێەر دژایەتی حوتمەتانی ەورئان ەلئایا درووسێێتە بە ەورئان سێێو

یا تۆ دەزانیك لە پەرلەمان حوتۆ بۆ گەل و بۆ زۆریەەیە  ! ؟بخورلك ئا

 ؟پ غەمبەرەتەی  پالان نەر بۆ 

   یك یا دەزان لك بە ( )إن الحكۆ إال ئا إن الحكۆ إال )لەوێ دەگۆڕ

 للشعب(؟

  ە، ئەو پەرلەمان دەڕواتەا تۆ دەزانیك ئەو تەسێێێەی تە بەفەتوای تۆ ئای

موو الدان و  بۆ ئەو رە یكێێاریێێانە  بر تیێێل و  نكە و وە لەەری خە نو

دژایەتیكردنە بۆ دیەی ئیسێێێالم و ئەوان بە فەتوای تۆ گومرا دەبن و ئەو 

 رەندەگریك؟  انتاوانی رەموویئەو تەسە تارە دەتەن، ئایا دەزانیك 

  یا تۆ دەز ناو ئیسێێێالمەوە، ئا مان دەڕۆن بە مانەی تە بۆ پەرلە یك ئە ان

 وابەستەبوونیان بە ئیسالمەوە الوازەو لە ئەلفوب ی عەەیدە ت ەەگەیشتوون

و نالێێیانەویك ت ب ەن  و گانتەلێێیان بەوانە دلك زۆر باسێێی عەەیدە 

ند دەتەن؟ یك رە یا دەزان یان دەن ن ئ مە  ێئا مانی خۆ لەوانە بە ز

ییە ئیسێێێالم فەرمانڕەوا ب ك و داوای ج بەج كردنی بەرنامەی ئەوەمان ن

لەریعەك ناتەین! بەنكو لەوەش زیاتر ئەوان لە زۆر بیروباوەڕەتانیاندا 

سیاسەك و لە ڕاگەیاندن و لە  لە گەڵ عەملانیەتاندا ت بڕتێ دەتەن و لە 

 ڕوانەتیش بە زۆر لە عەملانییەتان جیادەترلەەوە؟ 
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 نە بەناو ئیسالمیانە جەرل و ڕازیكردنیان ئایا دەزانیك ئەو ئەندام پەرلەما

ت یێێانێێدایە بەبێ ریچ  سێێێەووری نییە، و عەملێێانییەتێێان بۆ عەملێێانیەك

 لەرمكردن ە لەسەر لالەتانەوە 

ناحەزانی ەاوی ڕیكالمكردن بۆ خۆیان و ڕازی تردنی   :دیەەتەیان دەن ن پ 

سالمدا نولو  سرتۆیە ! سەماتردنجۆریكە لە تردن لە ئی شەویویش مای و  پ 

 ؟و خۆ بادان و خۆ جواڵندنەوە لەان ئاراسێێتە دەتاك بۆ سێێەماتردننولوخو 

ای ئەوەی خاوەنەتەی دنۆپەیەر لێێەرمی نەماوە لە ڕ تە ئەم ەسێێەیە سێێەرە

ترسی ئەوەی ناوی دەرنەچ ك، راوتاك ڕەن ە بەراورد بە زۆر ەسەی تریان 

سڵەن لە عەەیدەو بیروباو  سایی ب ك! چونكە ئەوان ئە سان و ئا ڕ و ەزۆر ئا

سون شتوون، ك ت ەەمەناەجی ئەرلی   چەندین رەخەەی رەرتام لەوانەەەگەی

تایبەتی  ە و ل تانفەرموودەڕەخەە لە ناراسێێێتەوخۆی لە ئیسێێێالم رەیە بە

  !ت  ەیشتەی  زانایانی سەلەف

یبەتی ازۆر لە لێێەرعی ئیسێێالم بێ ئاگان و بۆ ئیش و تار و بەرژەوەندی ت 

 .نخۆیان و الیەنەتانیان لەول

ی ئەو تەسەی تە فەتوای بەلداری تردنك لە رەنبواردندا داوە رەرتێ ئە 

یك بەنێ بەلێێداری تردن ئەگەر رەموو ئەمانە دەزانیك و رەر دەن  رەیك!

ئەندام بوون لەو  ،دندا درووسێێێتە و جائیزە دەن یان پێ بدەن ور لە رەنبوا

 پەرلەمانە ت شەیەتی لەرعی ت دا نییە! 
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تك تردو  ەاسێێێەی خۆ نك بە رەموو ئەو ئەوا خۆك پ  وە و وەاڵم كی ڕوو

تەسێێانەش داوە تە تۆ بە زانا دەزانن وئیرت تەیفی خۆیانە بەو حانەلێێەوە 

 ئەگەر رەر بە ەسەك بكەن و ر شتا رەر بە زاناك بزانن!

بۆ ئەوانەش تە تۆ بە گومڕاو گومڕاتەر دەزانن لەبەر ئەو فەتوایەك، بە 

سێێتی خۆتك بۆ تردوون و اسێێەیەتی ڕا ەلێێ وە وەاڵم كی ڕوون و پرەمان 

رەردووالیانك ئاسوودە و )علی بیەة( تردووە دەربارەی خۆك و جوان ل ك 

ت  ەیشێێێتوون، ئەگەریش لەوانەی تە باسێێێكرا و دەیان تارەسێێێاتی تر بێ 

ا داربوون لەو تارەساتانە داوە، ئەو ایك و فەتواتەك بەبێ زانسك و ئاگائاگ

ۆ ارتو لەرمەز وانە گەورەیە دەتەم تا بلێ پەروەردگارم رەنە بووم و تەوبە لەو

 .خەلە و سەرم لێ ل واندتە بە نەزانی خۆم بووم بە رۆتاری گومڕاتردنی 

ندی بۆیە ئەی موسێێێون ن   اا لەبەر ڕەزامە  خشێێێتە لە: پ ك دەن ۆ تەن

 نەچیك! 

یان  لك تۆیش وەتو خۆ لە رەونك لەگەڵ دەدر چونكە بەرەموو لێێێ واز

س شتەبەرن و بتكەنە پەیوەی  دوای  ەبۆ ئامانجەتانیان! دنەیاب ەرتەوتنلەخ

لك پ ك دەتەن،  یانەو ئەوەش تە دیەەتەك لەتەدار دەتەن و ئەوەی دە

ئیەجا بە عەەلیشێێێك پێ دەتەنن ودەن ن: یاخوا ئەمانە رەروا بەدیەەتەیان 

نەفام بن دوور بن لە زانسێێتی لێێەرعی، بۆ ئەوەی لە رەموو رەنبواردن كدا 

 .ەی سەرتەوتەی خۆمانبەو ل وە بیانكەین بە پەیو 
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 !بهشداری كردن له ههڵبژاردن مهسهلهیهكی ئیجتیهادی نییه
 

یدەوە لە خۆی  فاتەی لە ڕووی عەە رەنبواردن بەو رەموو الدان و ئیەحیرا

بابەت كی ئیجتیاادی ب ك و مەسێێێەلەیەتی خیالفی ب ك،  گرتووە، مەحانە 

ە، اد نییچونكە لە بێێابەتە گەورەتێێانی تێێانی عەەیێێدەدا خیالف و ئیجتیاێێ

تە رەڕەلێێەی سێێەخك لە دژی  ()الحكۆ ِبا انزل پرسێێ ەل كی وەتو 

تووە ئەنجێێامی نێێادەن، یێێان مەسێێێەلەی  لرباء(ئەوانە رێێا لوالء وا تە  )ا

تۆنەتەیەتی گرن ی تەوحید و بیروباوەڕی ئی ندارەو لە رەنبواردندا بوونی 

یدەو عەە تە ئەلف و ب ی)مرجعیة القرآن و السێێەة(  نام ەیك،یان مەسێێەلەی

تەوحید وا دەخوازلك موسێێون ن تەناا و تەناا و ئەو دوو سێێەرچاوە بكاتە 

ل وە تە  سەلەی تری راو لخەنی ڕل ە بۆ دونیا و دوارۆژی و دەیان مە مە

شیان بۆ ناترلك،  سابی سیدا وەال دەخرلن و رەر حی ستمی دیموترا سی لە 

 :بڵ ك مەسەلەیەتی خیالفییە چۆن موسون ن دەتوانیك

 إِذا اِحتاَج الەَااُر إِ ى َدليلِ  *******  يَِصَو يف األَفااِم َشءٌ َولَيَس 

ە نمەسێێێەلەی رەنبواردن و دەن دان لە رووی لێێێەرعییەوە ەییاییەوە نبە د  

بەنێ ڕاسێێێتە لە رەندێ  ، دایئیجتیااد رەندەگرلك و نە خیالفیشێێێی ت 

ا ندمەسێێێەلەی عەەیدەدا و لە بازنەیەتی تەسێێێكدا خیالف لە ن وان زانایا

بۆ پەروەردگاری  بیەیەی پ غەمبەر مەسێێەلەی درووسێێك بووە، وەتو 
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لە لێێەوی ئیئێێائو میعراجدا، یان سێێزای ناو گۆڕ ئایا لەسێێەر گیانە یان 

لەسەر گیان و جەستەلە و چەند پرس كی لەو ل وە، بەاڵم ئەوە وەتو ومتان 

 داەڕ او لە چەند مەسێێێەلەیەتی دیاریكراودایە تە لە بەەما گەورەتانی بیروب

نان بە مرۆڤەتان و  نییە بەراورد بە حاتمییەتی  پاردنی لێێێەرعدا و سێێێ

 .گومراییەتانی تری رەلبواردن

رەموو ئەو ەەدەغەتراوانەی تە رەنبواردن و دەن دان لە خۆی گرتوون  

دەەی ڕالكاوی ەورئان و سونەەتی لەسەرە و لە پرسە گەورەتانی عەەیدە و 

ش ن رەیە تە بریتیبەەماتانی بیروباوەڕە، بەەما صونی تارپ كراوی یە یەتی ئو

واتە: لە رەبوونی دەەی تیتاب و سونەەتدا لەسەر  )ال اجتااد من الەو(لە: 

مەسێێەلەیەر، ئیرت واتا و بوارلە بۆ ئیجتیااد و ڕا و ت  ەیشێێتەی تەسێێ تی 

 .نام ە ك

رەر بۆ منوونە: ئەگەر رەرچی حیزبە ئیسێێالمییەتانی سێێەر زەوی رەیە بە  

دەند بڵ ن دیموتراسی سیستم كی بالە و گونجاوە بۆ ئەم ڕۆژگارەی یەر 

یان پ ی رەب ك و  باوەڕی تەواو لك و ئەگەر ئەوان  تاری پ بكر مان  خۆ

سالمیدا دژوار  سی لە گەڵ بیروباوەڕی ئی لیانە! ئەوە وا ناتاك دیموترا رە

نەب ك و وەریب رین! یان لەبەر ئەوەی ئەوان بە بالێێێی دەزانن و باوەڕیان 

الێێا و مەحانە تا ح !ئیرت بب تە مەسێێەلەیەتی خیالفی و ئیجتیاادی  یەتیپ

  !تە مەسەلەیەتی ئیجتیاادی و خیالفی ڕۆژی ەیامەك ناب
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یان لەبەر ئەوەی ئیسێێالمییەتان لە رەر لێێولەیكی ئەم دونیایەدا بەلێێداری 

تردنیان بۆ خۆیان لەرعاندووە و بەبێ ریچ بەن ەیەتی ەورئان و سونەك و 

اا بە جارلە خۆیان  تەن نایەر چوار سێێێاڵ  ند زا بەن ەی ڕل ەپ دانی چە

ەاتەی رەنبواردنەوە ئیرت ئەوە بەن ە ب ك تە  كاوە ترسێێێ دەخەنە ئەو زەل

شتوانی  سەلەیەتی خیالفییە، نەر ئەوان رەموو دانی سەلەی دەن دان مە مە

ن ە سێێێەر زەوی لە سێێێەر حەاڵڵ تردنی حەرام ە یان حەرام تردنی حەاڵ

  !كی نییە ان ریچ بایەختۆر بن یەتدەن ی

ەَتُُكُۆ الَْكِذَب َرَذا َحالٌَل ﴿تعالی فەرموویەتی:   ُف أَلْسێێِ َوالَ تَُقولُواْ لَِ  تَصێێِ

َكِذَب الَ  ِه الْ ل  ِذيَن يَْفرَتُوَن َعىَل ال لر َكِذَب إِنر ا ِه الْ ل  َوَرَذا َحرَاٌم لِّتَْفرَتُواْ َعىَل ال

ِه ﴿تی: رەروەرا فەرموویە. 1﴾يُْفلُِحونَ  ل  ءف فَرَُدوُه إِ َى ال َەازَْعتُْۆ يِف َشْ َفِإن تَ

ُن تَأِْويالِّ  ِِخِر َذلَِە َخرْيٌ َوأَْحسێێَ وِل إِن تُەتُْۆ تُؤِْمەُوَن ِبالل ِه َوالْيَْوِم ا . 2﴾َوالررسێێُ

زانایانیش ناتوانن و بۆیان نییە نە ریچ حەاڵڵ بكەن و نە ریچ حەرام بكەن، 

ەتدا ەترلك و لە ڕوناتی بەن ەتانی تیتاب و سێێێونتەناا پرسێێێیاریان لێ دە

دام ئەوانیش وەتو ئەنوەاڵم دەدەنەوە نەر تەنین بۆ خەلكی بكەن، ئەگیەا 

 ئەرباب!لەرعدانەر و دەبەە پەرلەمانەتان 

                                      
 {.11٦ل:}النح - 1
 {.59}النساء: - 2
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 ،1﴾اترَخُذوا أَْحبَارَُرْۆ َورُْربَانَُاْۆ أَْربَابِّا ِمْن ُدوِن اللره﴿ تعالی فەرموویەتی:  

یاریان لێ دەترلك و ئەوانیش بەبەن ەی ئەو دوو بۆیە ئە اا پرسێێێ وان تەن

أَلُوا أَْرَل ﴿تعالی فەرموویەتی:  سێێێەرچاوەیە وەاڵم دەدەنەوە وەتو  فَاسێێێْ

  .2﴾الذِّتِْر إِْن تُەْتُْۆ اَل تَْعلَُمونَ 

نائیەجا ئەوە پیشێێێەی بیدعەتاران و گومڕاتانە تەەلیدی تول یان رانەی زا

یدا، خۆ  یان بكەن تلەتانیاندا ب ەڕلن بۆ ئەوەی بە گو نبكەن و بە دوای رە

رەرچی خیالف ە درووسك بوو مەرج نییە ج  ای بایەخدان ب ك، ڕەحمەك 

)وليس تل خالف جاء معتربا إال خالف له : لەو تەسێێێەش تە فەرموویەتی

واتە: رەر خیالف ە تە درووسێێێك بوو مەرج نییە خیالف ە  حظ من الەظر(

دانەوە ب ك، مەگەر خیالف ە ب ك تە لێێاییسێێتەی ئەوە ب ك لێێایانی ئاوڕل 

  .ب ك تاوتوێ بكرلك و ل ی وردبیتەوە

رەنبواردن بەو رەموو موسێێێیبەتانەی تە بۆ دین و دونیا لە خۆی گرتووە،  

مەحانە نە خیالف كی بەریز و نە خیالف كی وەتو مانی جانجانۆتە الوازیشی 

یدا عیرب  ەك بەو بەن انەیە تە لەسێێێەر ب ك، چونكە لە مەسێێێەلەی خیالف

خیالفەتە لەسێێەر بەەمای درووسێێك دەب ك، نەر ئەوەی رەر بێ ئاگایەر، 

یان تەسێێێ ە لە ژلر فشێێێارلكی  ندی و زۆر زان ە،  خاوەن بەرژەوە یان 
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سەرپ یی ەسەیەتی نابەج ی ترد  سونەك  سیدا بەبێ بەن ەی تیتاب و  سیا

یاادی و لەتە ئیجتوەتو ڕل ەدان بە رەنبواردن ئیرت ئ مە بڵ ین تەواو مەسێێە

خیالفییە، نەخ ر رەرگیز وا نییە و بەلێێێێداری نەتردن لە رەنبواردن بۆ 

تەسێێێ ە لە ئەلف و ب ی بیروباوەڕ ت  ەیشێێێتب ك ج  ای ریچ خیالف و 

 .بیرتردنەوەو مشتومڕلە نییە

ندا   نا ناو موسێێێون  لك لە ئەو وتەی تە باڵو دەترلتەوە و پەرەی پ دەدر

بارەك بە رەنبواردن و دە یان سێێێە ن دان گوایە مەسێێێەلەیەتی خیالفییە 

ئیجتیاادییە، لە ڕاستیدا جۆرلكە لە خۆڵ لە چاو تردن و باوور تردنەوەی 

ن و شێێیدا نەدیناوبربلك، لە دەرەنجامی )الحالقة(پرسێێ ە تە دەترلك وەتو 

باز ل ی دەر  دار بوونیدا بەسێێێەالمەتی و بەبێ لەتە نە ژیەی موسێێێون ن ت

  !ناب ك

حالێێيەتەیدا لەسێێەر تت بی التوحيد سێێەبارەك بە ئایەتی: ابن القاسێێۆ لە 

ه(﴿ لر ا ِمْن ُدوِن ال بِّ َبا َبانَُاْۆ أَْر َبارَُرْۆ َورُْر َخُذوا أَْح دلك عىل أن ) :دەن ك 1اتر

يف تحليل ما حرم الله، أو تحريۆ ما أحله فقد اتخذه ربا  من أطاع غري 

له  يد ومعبودا، وجع ەايف التوح لە ي كا، وذ كل معبود رب، وتل ني ، ف

فقد اتخذه املطين ربا  ورسێێێوله  مطاع ومتبن عىل غري ما نعه 

ومعبودا، والرب رو املعبود، وال يطل  معرفا إال عىل الله تعا ى، ەال تعا ى: 
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تُوَن . ِ ئای }َوإِْن أَطَْعتُُموُرْۆ إِنرُكْۆ لَُمرشێێێْ تاك واتە:  ماژە بۆ ئەوە دە ئا ەتەتە 

ە حەاڵڵ تردنی حەرام ە ) چ تعالی بكاك ل نی غەیری گولڕایە ێرەرت

گەورەتر  حوتمی  تخسێێێتەیپەلە حەرامی رەنبواردن و رەیە ە  حەرام

ب ك( دەفەرمویك ئەو تەسێێێە وەتو ئەوەیە زانای بە پەروەردگار داناب ك و 

 .، ئەو تارە لە گەڵ عەەیدەی تەوحیددا ت كدەگیرلك تردب تی بە راوەڵ بۆ 

 .وەی تە دەگونج ك خیالفی ت دا رەب ك بریتییە لەئە 

یاییەوە  -1 یان ئیج ع ە تە بەدنەی تاب و سێێێونەەك  بەن ەیەتی ڕوونی تی

  .لەسەری درووسك بووب ك

مەسێێێەلەیەر بەن ەیەتی سێێێەحیحی لەسێێێەر راتب ك، بەاڵم ئاماژەی  -2

 .بەن ەتە ڕوون و ئالكرا نەب ك لەسەر ئەو مەسەلە

دا بەن ەیەتی ڕالێێێكاو راتب ك لە ڕووی ئاماژەوە، یان لە مەسێێێەلەیەت -3

بەاڵم ناتۆتی لەسەر ڕاسك و درووستی ئەو بەن ەیە رەب ك، یان بەن ەیەتی 

پ اەوانەی ئەو رەب ك سێێێەحیحرت ب ك، رەر بۆیە لە ریچ مەسێێێەلەیەتی 

عەەیدی گەورەدا خیالف لە ن وان سەلەفدا درووسك نەبووە، ج ە لە چەند 

ك تە ناگاتە ئەوەی بە یەت ە لە بەەما گەورەتانی مەسێێێەلەیەتی تەم نەب 

 .عەەیدە بوم ردرلك

ئایا تارتردن بە دیموتراسێێی تە  :لە تۆتاییشێێدا پرسێێیارە گرن ەتە ئەوەیە 

بریتییە لە حوتمی گەل نەر حوتمی پەروەردگێێار و دەن ێێدان لە سێێێەر 
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یەە و  پ ی زۆر ەیێێان بە  نەەك و وەرگرت ەورئێێان و سێێێو نی  حوتمەتێێا

نی ئازادی بیروڕا لە رەموو لت كدا تەنانەك مافی وازر ەان لە دەستەبەرترد

سولەد خواردن لە سەر ج بەجیكردنی ر ان ەموو ئەوانەو دەیدیەی ئیسالم و 

وە تە پ اەوانەی عەەیدەی ئیسێێالمە و لە رەنبواردندا  مەسێێەلەی راولێێ

ما لكۆ   !ئایا ئەوانە پرسی خیالفی و ئیجتیاادین؟؟ ماف كی دەستەبەرتراوە 

 تیف تحكمون؟
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 !له ههموو جۆرە شیركێك بهرییه (علیه السالم)یوسف 
 

تدا ندا بە دوای رەر بەن ەیە یا تانی  بۆ ئەوەی لە گەرمەی گەڕان الدانە

دەن دان  و گومڕابوونی  بكەن، ئەوانەی باوەڕیان بە الدانخۆیانی پێ پیەە 

سالمعلی)رەیە لە زۆربەی واڵتاندا، دەن ن پ غەمبەر یوسف  ل (ه ال داری بە

لە حكومەت كی ناموسێێون ن و بێ باوەڕدا تردووە، مەبەسێێتیان ئەوەیە گوایە 

ئەمێێان چی ئیەحیراف و الدانیێێان لە عەەیێێدەو بیروبێێاوەڕدا تردووە، لە 

یان رەیە ئەویش  یانكردووە، بەنكو پ شێێێیە كی گەورەو بەڕلز یانەوە نە خۆ

َذا بُ )السالم؟! ە علیە یوسف   (.ْاتَاٌن َعِظيۆٌ ُسبَْحانََە َرَٰ

نازدار و ەەدر  تان كی گەورەیە بۆ ئەو پ غەمبەرە  یدا بوخ ئەمەش لە ڕاسێێێت

گرانە دەیكەن، تە ئەو و تەواوی براتانی تا دەگاتە پ غەمبەر و پ شێێێەوامان 

مد  یان  مح بان ەوازەتە ید بوونە و ترۆتی  ئااڵی تەوح رەن ری 

سەر ئەو بەاغەیە بونیاك ناوە!  ةف َرُسوالِّ أَِن اْعبُُدو ﴿ َولََقْد بَعَ لە ا ثْەَا يِف تُلِّ أُمر

 .1اللرَه َواْجتَِەبُوا الطراُغوَك ... ﴾

لِەَا أََجَعلْەَا ِمْن ُدوِن  لْەَا ِمْن ەَبْلَِە ِمْن رُسێێێُ أَْل َمْن أَرْسێێێَ الررْحَمِن آلَِاةِّ ﴿ َواسێێێْ

  :لەم بارەوە چەند خان كی خ را دەخەیەەروو 2﴾يُْعبَُدونَ 
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تە  ناخۆلێێەی ەعلیه السێێالم تات ە لە زیەداندا بوو، بەو حانەتیوسێێف  -1 

 ند و بەڕاگەیا یەرلێێێیرر و بتپەرسێێێتیرەموو ت یدابوو، بەرائەتی خۆی لە 

إِكِّ تََرْتُك ِملرَة ەَْومف الر يُؤِْمەُوَن ِباللرِه ﴿راوزیەدانیانی دەفەرموو:  ئالێێێكرا بە

ِخرَِة ُرْۆ َتاِفُروَن َواتر  ِْ ِبا َة آَباِِئ إِبَْر َوُرۆ  لر ْعُك ِم َحاَق َويَْعُقوَب بَ ا مَ  اِريَۆ َوإِسێێێْ

ءف تَاَن لَەَا أَن نرَْشِ  َذَٰلَِە ِمن فَْضِل اللرِه َعلَيْەَا َوَعىَل الەراِس َولََِٰكنر  َر ِباللرِه ِمن َشْ

ُكُرونَ  اِس اَل يَشێێێْ ەر ەانەوە بۆ ئەوەی   1﴾أَتََْثَ ال را منوونەی بۆ دەر  رەروە

ەیفەرموو: دعەەیدەی تەوحیدیان ت دا باەسپ ە ك و ەتیان پێ بكاك و ەەناع

جِن َءأَربَاٞب َمتََفرِّەُوَن َخرٌي أَِم ٱللرُه ٱلَوَِٰحُد ٱلَقاراُر َما تَعبُُدوَن ِمن ﴿ ِحبَِي ٱلسِّ يَََٰصَٰ

آ أَنزََل ٱللرهُ  ۦُدونِهِ  يتُُموَرآ أَنتُۆ َوَءابَآُمتُۆ مر مر ٓ أَسێێێَ َٓء سێێێَ لطََٰنف إِِن  إاِلر ِبَاا ِمن سێێێُ

يُن ٱلَقيُِّۆ َولََِٰكنر أَتََثَ ٱلەراِس اَل  ِلَە ٱلدِّ يراُه َذَٰ ٓ إِ ٱلُحكُۆ إاِلر لِلرِه أََمَر أاَلر تَعُبُدٓواْ إاِلر

بەرائەتی  ە و تاتی زیەدانی و الوازیدا بەو ل ئایا یوسف لە تە لە﴾ يَعلَُمونَ 

لك كان دەردەبڕ خاوەن خۆی لە لێێێیرر و مونی ، چۆن دواتر تە دەب تە 

لك لەالیەن سێێێەرۆتی واڵتەوە لەگەڵ  دەسێێێەاڵك و سێێێەرپشێێێە دەتر

  !مونیكاندا نەرمی دەنویەیك و لە ریچ بیروباوەڕلكی دادەبەزلك؟

رك و ییەی بە ل وەیەتی ڕەرا وەرگ تیوسف علیه السالم ئەو بەرپرسیاری -2

سەاڵتی تەواوی پ درابوو ستی لەو دە ،دە  ك و سەاڵتە وەرگرتبنەر پلەو پۆ

َديْەَا إِنرَە الْيَْوَم لَ ﴿ تعالی فەرموویەتی: ریایشێێی بەدەسێێك نەب ك، وەتو 
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سەاڵ  1﴾َمِكٌا أَِماٌ  ئ رەموو دە لای می سانی بە  ت كی تەواوپاد و بێ نوە

لَِە َمكرەر ﴿، وەتو لە ەورئاندا راتووە: بوویوسێێف علیه السێێالم بەخشێێی ا وَتََذَٰ

َف يِف ا اُء َواَل لِيُوسێێُ يُب ِبرَْحَمِتەَا َمن نرشێێَ اُء  نُصێێِ أُ ِمەَْاا َحيُْث يَشێێَ أْلَرِْض يَتَبَور

ِسِەاَ  ِضيُن أَْجَر الُْمْح س ە توانای ڕەخەە و ڕل ری تردنی  2﴾نُ بۆیە ریچ تە

 نەبوو لە رەر بڕیار و رەن اولكی یوسف علیه السالم تە رەنیدەگرك. 

نەخ ر حالێێا وانین و  ؟مان بەو لێێ وەنئایا ئەمانەی ئەمڕۆ تە دەچەە پەرلە

سالم! ئەندام پەرلەمان و رەر  س نیان بەیەە لە گەڵ یوسفدا علیه ال ئەرزو ئا

خۆمان تە الفی ئیسالمەتی ل دەدن پ ش  یبەرپرس كی بااڵی ئەم سەردەمە

سای ناتۆر لە  سەر ج بەج كردنی دەیان بڕیاڕ و یا سولەد لە لت ە  رەموو 

 دواتریش بەرانبەردەخۆن و  ەوەندی موسێێون نانو دژ بە بەرژ  گەڵ ئیسێێالم

 ،ی پ وە دەتەنازیشێێبە ئەتەمەر دەبن و لێێان دخواردنەی خۆیانەلئەو سێێو 

ك و لە ەورئان و لە سێێێونەەتدا حەرام تراوە تعالی پ ی ڕازی ناب  ئەوەی 

  !ئەوان ئەنجامی دەدەن و ج بەج ی دەتەن

رتەی وور نەبوو لەسەر وەرگئیەجا یوسف علیه السالم بە ریچ ل وەیەر س -3

یا یدا نەدەگەڕا و رەو بەرپرسێێێ و ەرگرتەی نەدەدا، بەنكی بۆ و نرلتی و بە دوا

خۆی ناردی بە دوایدا و داوای ل كرد بەرپرسێێیارلتی تەواو  ئێێ پالێێای می
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ِِس َوەَاَل الَْملُِە ائْتُوِك ِبِه أَْستَْخلِْصُه لِەَفْ ﴿تعالی فەرمویەتی:  وەرب رلك، 

ی بەاڵم یوسف علیه السالم جۆر ﴾ تَلرَمُه ەَاَل إِنرَە الْيَْوَم لََديْەَا ِمِكيٌا أَِماٌ فَلَ ر 

ِەي اْجَعلْ ﴿: و فەرمووی بەرپرسێێێیارییەتەتەی دیاری ترد تە وەریدەگرلك

 ﴾.َعىَل َخزَآئِِن األَرِْض إِكِّ َحِفيٌظ َعلِيۆٌ 

ەی تە بە ریچ لەاندام تی ئەو لێو بە پ اەوانەی بەرپرسێیارلتی ئ سێتا و ئەن

لان وەیەر حوتۆ بە فەرمانی ل  ناتەن و  پ غەمبەرەتەی  پا

ئەمانەش تە بەناوی ئیسێێێالمەوە دەگەنە ئەو ج  ەیە ج ە لە پ كەوەنانی 

خۆیان لە ڕووی مادی و درووسێێێتكردنی جۆرەرا پەیوەندی گوماناوی لە 

مەسێێەلەی والئوبەرائو  و پ ەاو بەرژەوەندی خۆیان بەدەر لە رەزامەندی 

ج بەج كردنی تەوحید ومەرج و مافەتانی، ریچ خ رلكیان نە بۆ ئیسێێێالم و 

نە بۆ موسێێون نان نییە و نە لە توانالێێیاندا رەیە ریچ بكەن و نەتەسێێیش 

سێێەرتە تورلكیان بۆ دەتاك ئەگەر باس بیتە سێێەر لێێەریعەتی حیسێێابی 

ن و خۆیاوان نەب ك، تە بەدنی ئە، یەر ولێێێەش زیاد و تەم بڵ ن ئیسێێێالم 

ی تانیشێێێ رای دەن ی خەحیزبە ەابنان ئەگەر زۆریەەی ڕە یان ر  ك  كیشێێێ

 .ان دەتەنشێێیتوولێێی چەرمەسێێەری زۆریو دەتەنەوە دەرەوەی پرۆسێێەتە 

ئەوە منوونەی ئیخوان لە میئێێ، نەرزە لە تونس تە ڕالێێیید غەنەولێێی و 

ندا د تا ملانییە تاح مۆرۆ و ئەوانی تر ت بڕتێ لە گەڵ عە بدالف ە ەتەن لع
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سەر  شی نەبوو بۆیان  لە سوودی سالم و رەر  ل واندنی ئی لیریەكردن و  نا

 دەسەاڵك ِب ەەەوە!

ئەو بەراوەردەش تەتردویانە لە ن وان خۆیان و یوسێێف دا علیه السێێالم  -4

وە، ەلە چەندین ڕوو و )ەیاس من الفارق( ە  ناتەواو و نەگونجاو و نابەج یە 

  :وەتو

یه السێێێالم وەری رتبوو دەسێێێەاڵت كی  ئەو وەزارەتەی تە یوسێێێف -أ عل

 ج بەجیكار بوو، نەر تەنین و یاسا دانان و لەرعدانان تە ئەوە تاری 

تعالی یە نەر مرۆڤەتان! ئیەجا یوسف علیه السالم وەتو ئەمان فەرمانیەرلە 

سەو فەرمانی نەتاك،  ساب بۆ ە سك نەب ك و تەس حی نەبوو ریای بە دە

را و زۆر بوو و خۆی بەرزترین دەسێێەاڵك بوو، بەنكو خاوەن دەسێێەاڵتی ڕە

رەموو توانا و پلەو پایە و دەسێێەاڵتەتەلێێی بۆ سێێەرخسێێتەی ئیسێێالم و 

 وموسێێون نان دەخەسێێتە گەڕ و بەتاری دەر ەا، نەر بۆ بەرژەوەندی خۆی 

مان  یان وەتو ئە  -حالێێێا لە ئەو  -خ زان و خزم و حیزب و الیەنەتەی، 

دیەەتەی ب ێێك و بەردەوام خەریكی  خەریكی ڕازی تردنی نەیێێارەتێێانی

ەاو  تانی ەورئان و سێێێونەك ب ك لە پ  ندنی دەەە نازول تردن و لێێێ وا تە

یدا ندی تەسێێێ تی خۆ ن بەرژەوە ندی و ج ە لە پەیوە ئالێێێكرا پەیوە دی 

یاسێێێی ژلربەژلر و ل  ندی دارایی و سێێێ ندین بەرژەوە كت  ەیشێێێنت و چە
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ا تاوانە ەدنەمانە و ئەو اورد تردن لە ن وان ئئەسڵەن بەرا لەگەنیاندا رەب ك!

 !و رەنەیەتی لۆژیكی و ڕەولتی گەورەیە

جیێێاوازییەتی تری گەورە لە ن وان ئەمێێان و ئەودا ئەوەیە، وەزیر و  -ب

ستور ب رلك و وەتو  ستا دەب ك ڕلز لە د سەاڵتی ئ  فەرمانڕەوا و خاوەن دە

خۆی ج بەج ی بكاك با رەرچەند لە گەڵ بەەماتانی دیەەتەلێێێیدا ناتۆر 

تاوە پ ش ئەوەی یەر خولەر ب ك تارەتەیدا ، پ ویسێێێتە رەر لەسێێێەرە لە 

، سێێێولەد بە ەورئان بخواك تە تار بە زۆرلە لە دەسێێێك بە تار بووب ك

حوتمەتانی ەورئان و سێێێونەك نەتاك و رەرچی فەرمان كی بۆ ب ك وەتو 

خۆی ج بەجیی بكاك ئەگەر بەتەواوی لە گەڵ دیەەتەلیدا ناتۆر و دژوار 

لا ئەوە بوختانە و بۆ ئەو بیك! ئایا یو  ل وە بوو؟! حا سالم بەو  سف علیه ال

  .پیغەمبەرە دەیكەن تە رەن ری ئااڵی تەوحید بوو

ۆ تعالی وەحیی ب یوسێێێف علیه السێێێالم پ غەمبەرلە بوو لە الیەن  - ج

 تعالی خۆی فەرموویەتی تە لە رەموو خراپەیەر پاراستوویەتی: دەراك و 

َف ﴿ ْْصِ ِصاَ  تََذلَِە لِەَ َشاَء إِنرُه ِمْن ِعبَاِدنَا الُْمْخلَ َسوَء َوالَْفْح ەوە ئایا ئ﴾َعەُْه ال

بارە و بەردەسێێێتە  ئاراسێێێتەی بكاك و  بۆ ریچ تەسێێێیكی تر لە خۆی 

 ڕاستەوخۆ ڕاسك و رەنەی بۆ دیاری بكاك؟ 

وەرگرتن و ەبونكردنی یوسێێف علیه السێێالم بۆ ئەو بەرپرسێێیارلتییە بە  -5

تََذلَِە ﴿وەردگاری بووە و لە خۆیەوە نەبووە، وەتو فەرموویەتی: َفەرمانی پەر 
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َشاء َوالَ  ِصيُب ِبرَْحَمِتەَا َمن نر َشاُء نُ أُ ِمەَْاا َحيُْث يَ َمكرەِّا لِيُوُسَف يِف األَرِْض يَتَبَور

ِسِەاَ  ِضيُن أَْجَر الُْمْح سوم بووە ﴾نُ ئەوەش واتای ئەوە دەگەیەن ك ئەو مەع

یدا و تارە یدا بووە و لە  لەو  چاودلری ڕاسێێێتەوخۆی پەروەردگار لە ژلر 

ئامانە بەرنامەتەی خوا خۆیەوە ریای نەتردووە، ئایا ئەمانە بەو لێێیوەن؟! 

لەبەردەسێێتیاندایە و حوتمەتانی تیتاب و سێێونەەك بەڕۆژی ڕونار پ شێێ ل 

 دەتەن و تاری پی ناتەن.

ستور دەخۆن وەحیان  سەر ج بەج كردنی دە سولەد لە ەتو بۆ دلك و ئایا تە 

لت ە ئاگاداری  چۆن بۆ یوسف علیه السالم وەحیی بۆ دەراك و لە رەموو 

  !دەتردەوە؟

یوسێێێف علیه السێێێالم دنەیا ترابوویەوە لە سێێێەغڵەتكردنی ڕژلمی ئەو  -6

سێێەردەمە و لە الیەن الله عزوجل دەسێێەاڵتی ج بەج كردنی ئیسێێالمی پێ 

 1﴾َە َمكرەرا لِيُوُسَف يِف اأْلَرِْض وَتََذلِ ﴿درابوو، وەتو الله تعالی فەرموویەتی: 

تەواتە ئەوە دەسێێەاڵك پ دان كە لە الیەن پەروەردگارەوە بۆ یوسێێفی بەندەو 

نای  بداك و نە تەس توا یانی لێ  پ غەمبەری و ئیرت تەس نە دەتوان ك ز

رەیە لەسێێێەر تارەتەی الیبەرلك! ئیرت نە پادلێێێا و نەتەسێێێی تر توانای 

سف  سالم ئەگەر بیەولك رەر بڕیارلە بداكڕل ەگرتەی نییە لە یو و  علیه ال

و موەحیداندا ب رلتە بەر، بەنكو  رەر ڕلولێێێولە ە لە بەرژەوەندی دیەی 
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 ی تەواو تەواوی بە یوسف دا علیه خودی مەلیە حەسانەك و پارلزراوییەت

َلدَ ﴿تات ە تە پ ی وك:  دابوو السێێێالم َە الْيَْوَم  نر َەاَل إِ َمُه  َەا َمكِ فَلَ ر تَلر ٌا يْ

تا و ئەو پ غەمبەرە   1﴾أَِماٌ  مانەی ئ سێێێ لە لە ن وان ئە بۆیە ریچ بەراورد

 .مەزنەدا نییە و ئیشەتانیان جیاوازی ئاس ن و ڕلس نی لە ن واندا رەیە

لە میئێێ حوتمی دەترد،  دیەی لێێەریعەك و یوسێێف علیه السێێالم بە  -7

َف َما تَاَن لِيَأُْخَذ تذلە تِدْ ﴿نەر بە دین و یاسێێای مەلیكی میئێێ،  نَا لِيُوسێێُ

َشاء َوفَْوَق تُلِّ ِذي  ەن نر َشاَء الل ُه نَرْفَُن َدرََجاكف مِّ أََخاُه يِف ِديِن الَْملِِە إاِلر أَن يَ

يۆٌ  ِل َع ْلۆف  ییەتی ج  2﴾ِع جیێێاواز ریچ بەراورد ئەمەش  ەورەری گەورەیە 

نار ڵ  ە لە ن وان تردن  ندا  ما مانەی سێێێەردەمی خۆ ئەمڕۆ   !كئەوو ئە

عەتی ای لێێەریڕ یەوە بەلێێداری پەرلەمان دەتەن ت كئەوانەی بەناوی ئاییەی

ئاسێێێاییە  ،ئیسێێێالم بخرلتە دەن دانەوە لك، بەنكو  ناتر یان پێ  نەر ریا

سولەدیان خواردووە تە ڕازی  بەالیانەوە و لەسەر ئەوەش رەر لەسەرەتاوە 

یادا وناڵتی دەتان لە زۆر و یزۆر جار ئیسێێێالمی نكوبەبن بە رەموو لێێێت ە، 

سالم ج بەجی بكرلك و رەونیان تەناا انمە نامدەن ن ئ  لەریعەتی ئی ەولك 

یانی  ئاسێێێوودەیی و دابیەكردنی خزمەت وزاری و ژ  بۆ خزمەتی گەلە و بۆ 

 !خۆلە بۆ ئەوان تە ب  ومان ئەوەلیان رەر پ ەاترلكئاسوودە و 
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یه السێێێالم بخرلە ئیرت چۆن  مانە و یوسێێێف عل تای یەر تەرائە ە زوو لە 

 باسكردندا؟! 

سالم دەتەنە  لداری تردنی یوسف علیه ال ستا تە بە لە تات كدا ئەمانەی ئ 

دین و سیستمی دیموتراسی  تۆك و زنجیری یاسای ناتۆر لە گەڵ بەن ە بە

سالم بەند تراون  و عەملانییەك و لەوانەش ترسەاترت بە جەرلی خۆیان بە ئی

 .و ئابڵوەە دراون

ارتردنی یوسف علیه السالم لەو حكومەتەی میئدا، لە الیەتی ترەوە ت -8 

یان پ ی دەن ن:  نا ەا(دەچ تە چوارچ وەی ئەوەی زا عالی ت  )نع من ەبل

جاِّ ﴿فەرموویەتی:  اا ەا مەكۆ ِنعةِّ ومە كلٍّ جعل بۆیە ئەگەر ب ك و 1﴾ل

یوسێێف علیه السێێالم بەدوای ئەو پلەو پایەلێێدا ب ەڕایە بۆ ئ مە نەدەبوویە 

تە لە بەایەەوە بەدوایدا نەڕۆیشێێێتووە و خۆیان داوایان لێ  بەن ە، چجای

 .تعالی یش دەسەاڵتی لەو بارەوە پێ بەخشیوە تردووە و 

 

یوسف علیه السالم پ غەمبەرلكی موسون ن بوو، دەسەاڵتی گرتە دەسك  - 9

بەسێێەر تەسێێان كی بێ باوەڕدا لە واڵت كدا بەایەەتەی بێ باوەڕی بوو، بەم 

سەر بێ باوەڕاندا راتەدی، بەاڵم ئەوەی تە ل وەش بااڵ د سالم بە ستی ئی ە

جیێێاوازە و ئەوانەی تە دەچەە  لەم ڕۆژگێێارە ڕوو دەداك رەر زۆر لەوە 
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راوچەرخی  یدا لەوێ دەبن و م وووی  مان لە ئەوپەڕی الواز رەموو پەرلە

 بۆ گیرفان پر تردن و ەە لێێاریدە زۆربەیان لئەوانەی تە چوونەتە ئەو لێێو 

و خ زان و  انان و دەسێێێتەبەرتردنی خۆلێێێ وزەرانی خۆیسێێێەفەری واڵت

سالم چووە ننزیكەتانی خۆی چوو  ستەوە بۆ خزمەتی ئی لی تە بەرا ە، ئەوە

اوە یەر رەن ێێاو لەو رەر زوو دەسێێێتی بەسێێێرتاوەتەوە و ڕل ەی پ ەەدر 

یش حكومەت ك، بۆیە رەندێ لە ئیسێێالمییەتان جاری وا رەیە ئاراسێێتەدا بە

یان پ عارەەخواردنی  ێدەگرنە دەسێێێك وریا ناتوانن  نانەك  لك! تە ناتر

لی نەر  لفرۆ لولەك دا ەەدەغە بكەن، یان ج  ای لە لكرایش لە ریچ  ئا

تازە نەتەوە! ئیرت  تانیش  ناتوانن مۆلەتی لەلێێێفرۆلێێێە ەر ئەگ -دابخەن، 

یان پێ بدرلك و دڵ بەچی بۆ دەب ك دەن یان دەن دان درووسێێێتیش بوایە! 

  !خۆش بكرلك

ستی رەندێ لە ئەرل -10 سیر وەتو موجارید بە ڕەحمەك ب ك تە زان ی تەف

وەتە وویانە مەلیكی میئێێ بو ل ی ڕازی ب ك، وت لە ابن عباس وەرگرتووە 

ن و لەسێێەر توفر نەماوەتەوە، لەم حانەتەلێێدا ئەو گومانەیان لە موسێێون 

پوچەڵ دەب تەوە، بەاڵم لە ئەگەری ئەوەی تە موسێێێون نیش  بەایەەوە 

ەی باسێێ ن ترد بەن ەن لەسێێەر ئەوەی بەلێێداری تردنی نەبووب ك، ئەوان

یوسف علیه السالم لەو دەسەاڵتەدا بەریچ ل وەیەر ناگونج ك بۆ ئەمانەی 

 .ئەم سەردەمەی خۆمان تە بیكەن بەبەن ە بۆ تارە نالەرعییەتانی خۆیان
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ئەم بابەتە: ڕلبازی پ غەمبەران ڕلبازی تەوحیدەو ریچ جۆرە لیرر  پوختەی 

ئیەحیراف كی ت دا نییە و رەرتێ بە غەیری ئەوە وەسێێێفیان بكاك و الدان و 

ەانی  ،بوختانی بۆ تردوون و یه السێێێالم منوونەی بەج ا  یوسێێێف یش عل

 .تەوحید بووە و پ شەوایەتی گەورەی موەحیدانە
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 !بژاردنڵچهند پرسیارێك دەربارەی هه
 

یار  یهپرسێێێ یه :ەمتی  یا ئیسێێێالمی لهئا ندا ج هواڵته تان  یا  له تانی خۆ

 ؟ تاندا تردووهنبواردنهره لدارییان لهتوردستان به

و  و توەیكوسێێوريا وسێێودان ومْصێێ  تورتیاوو باتسێێتان  نێ لهبه اڵم:وه

  .لدارییان تردووهن بهردهئه

رزیان به جێ ترد تهیان ج بهو درولێێێ نهئایا ریچ له :ەمپرسێێێیاری دوو 

 ؟ وهتردبوویه

ئامانج  ن لهجێ بكهج بهگەورە و دیار لت كی وا  یانتوانیوهخ ر نههن  اڵم:وه

لمه ساتانی ناتۆر لهتانیان، رهودروو لهگه موو یا سالم رهریعهڵ  ر تی ئی

ماونهوه یان  نهوهتهتو خۆ ەه یانتوانیوهو  له بب ی وهم باڵوبوونهردهبهڕل ر 

تی تردنی دژایهیەتی و سێێێیاسێێێی و نادادگەری تۆمەاڵم و سێێێاد وسێێێتهفه

  .ئیسالم

ك ونهسێێك با ەن و دهدهبه زۆریەه رگیز توانیویانهئایا ره :ەمسێێ پرسێێیاری 

 پ ە با ەن؟ 

 یانالجباة ارسالمية لإلنقاذ زۆریەه 1991سانی  زائیر لهجه نێ لهبه اڵم:وه

و سێێێوپای  وهلێێێاندنهنوهتانیان پێ رهنجامهرهزۆری ر ز ده اڵم بهر ەا، به

یانا شێێك نه وهپشێێتیانه له بە تایبەك فەرەنسێێا تانی دونیازائیر و زلا زهجه
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ی ارخوان نهیش تۆمهمیئێێێ را لهر وهتورسێێێی حوتۆ، ره رسێێێه باەه

و میئدا  اڵك لهسهی دهپۆپهوتن بۆ چڵهرتهسه 2012سانی  املسلمین له

تی ر ریچ یاسێێا و ڕلسێێایهر حوتۆ بوون نهسێێهی لهو سێێانهی ئهماوه لە

 یسی تهی عبدالفتاج السڕل هنكو لهگۆڕدرا بهو ئیسالم پێ نهرهمیئیان به

ئ ئه سەرۆتی رەنبولردراوی می  رگریزیری بهو وهتوی وهمحمد مورسی 

بوو ی ئەوەی نەتواناخۆی پ شێێرت لەو تارەدا بوو بەاڵم دیاری تردبوو، یان 

تانی جیاان وەتو ئەمریكا پشتیوانی زلا زه هب تە لەسەر تارەتەی الیبداك،

لكۆتانیان  ی توژرا توژرا ووهردا ترد و ئهسهتایان بهتوده و ئەوروپا و پا

ر لە ت یئەوانی تریش زندانەتانیان پێ پڕ ترا و لەولیش مورسێێێی و دەیان

 .نلدەمرن یان بە ناڕاستەوخۆ دەتوژر  سەرتردەتانی ئیخوان لە زیەدانەتاندا

مان، رلهپه تان لهلێێێداری تردنی ئیسێێێالمییهبه ئایا به :ەمچوار پرسێێێیاری 

 بن؟ ند دهرمهرهبن یان زهند ئهتان سوودمهملانییهعه

یهبه له اڵم:وه نلێێێداری تردنی ئیسێێێالمی یهعه دا،تا ریچ جۆرە  تان ملانی

 به بن، چونكهند دهزۆر سێێوودمهاەوانەلێێەوە زیانیكیان پێ ناگاك و بە پ 

سی و تەنیعی و ڕژلمی  ك بهرعییهله وهوانهرۆی ئه ی اڵتدار سهدهسیا

بە وخسێێاری خۆیان ڕ تان اڵتدارارهسێێهر و دهرۆ سێێه ئەو واڵتە دەدرلك و

 وهوانهی ئهڕل ه اڵك لهسهرا دهروهن و رهدهجوان نیشان ئهرۆی ئەوانەوە 
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سالمی و خانهحانه وردی له به سالمییهالوازه تی ئی ی تتان وچۆنییهتانی ئی

  .ب كند دهمهررهیان و سەووردارتردنی چاالتییان بهوهدوورخستەه

تە بەلێێێداری لە  ئیسێێێالمییانه نهو حیزب و الیهئایا ئه :ەمپرسێێێیاری پ ەج

له یان  ندا دەتەن، بەلێێێێدارییەتە ما ەهسێێێێهپەرلە ەهمای لر ب و وه كۆنی

 ؟ رعییهی لهوهل وردبوونه

، یهلهسێێێهو مهن ئهدهو گرن ی پێ نهوهبەهی ل ی ورد نهوهخ ر ئههن اڵم:وه

یاسێێێی پەتییەوە رەن او دەنین و رەر حیزب ە لەو  یدلكی سێێێ ئەوان لە د

ان ن داناوە حەرامیحیزبانە چەند تەس كیان وەتو واجیاەی ئاییەی بۆ خۆیا

نامۆ و  ەندەت بۆ حەاڵڵ نایەر ەسێێێەیەتی  یدا زا و لە توێ لە سێێێەرزەو

واسێێن و رەندە داپ ایەوانەی تیتاب و سێێونەەتی تردب ك ئەوان خۆیانی پی

 و سێێەر زمان و بن زمانیان رەر ئەوە دەل ن ئەوە نییە ابن باز و ابن عثیمین

 حەاڵنیان تردووە، وەتو ئەوەی ئەو دوو زانا فاڵن و فیسار زانا و ونووسەر

سەی ئەوانیان  ئەوانی دی و لت كدا بە ە سوم بن یان ئەمان لە رەموو  مەع

تردب ك! ئەو چەند تەسێێانەی تە لە سێێەرتردایەتی حیزبە ئیسێێالمیەتان بە 

سێێی یەتی ئیسێێالمییەوە وەتو لێێارەزای لێێەرعی دادەنرلن رەمیشێێە بۆ 

چاوتردنی  بانە دادەنرلن و ڕۆنی خۆڵ لە  فاتی ئەو حیز داپۆلێێێیەی ئیەحرا

سون ستە تردنی مو شانیان بۆ حیزبەتانیان دەبیەن لەڕل ەی ئارا  نان و ڕات 

ندی حیزب و  مانەی لە بەرژەوە ئاییەی و حەاڵڵ تردنی ئەو حەرا گوتاری 
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الیەنەتانیاندایە و رەروەرا بە مەبەسێێتی ەۆسێێتەەوەی رەلی جەرلی خەنە 

بە ئیسێێالم و ئاسێێایی تردنەوەی بەزاندنی سێێەوورەتانی لێێەرع و عەەیدە 

 .ی ئەوان بەداخەوەلەال 

 ی لهاڵك راول وهسهی دهسهموماره له م ل وازهئایا ئه :ەمللهپرسیاری  

 تاك؟ رعی پشت یری دهی لهن هو به یهم وووی ئیسالمدا ره

ن بەم لێێ وەی تە مارلهدەن دان و پهو  نبواردن ی رهلهسێێهخ ر مهنه اڵم:وه

 دەو بیروباوەری ئیسێێێالمیدا بەتەواویبەەماتانی عەەی ڵئ سێێێتە رەیە لە گە

م وووی  و له نولیەرخ و ت كی راوچهكدەگیرلك و ئەگەرچی خۆی حانه ت

بردنی ڕلوهلێێ وازی به وەتو وەسێێیلەیەر بۆ بووهی نهئیسێێالمدا راولێێ وه

حوتۆ، بەاڵم تە پرۆسەتە بە بەش بەش تەمالای دەتەیك دەبیەی لە رەموو 

  ! نگونجناەڵ بەەمایەتی ئیسالمدا دژوارە و بەەما سەرەتییەتانیدا لەگ

نبواردنی ره تردن لهلداری تردن و نهی بهلهسهئایا مه :ەموتحهپرسیاری 

و  هتی خیالفیییهلهسهن دان یان خۆ تاندیدتردن مهتو دهمانی چی وهرلهپه

و ەیدهعه ی بهندیوهپه تهیهلهسهن وان زانایاندا؟ یان مه له ج  ای ناتۆتییه

اهمه ەابیلی ئەوە نییە بە مەسێێێەلەیەتی خیالفی وەسێێێف  یهره وهجهن و 

 بكرلك؟ 

 دی بهنیوها پهدلهسهو مهدا ناتۆر بوون و سەرپ ایكردن لهبەایەه له اڵم:وه

لێێێەرع و گەڵ ناتۆتییەتەلێێێی لە  ە رەیە و و مەناەجەو  ڕبواری بیروباوە
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، (معلوم من الدین بال ێێورة)انایان پ ی دەن ن: عەەیدەدا لەو جۆرەیە تە ز 

واتە الدانەتە لە ڕووی لێێەرعەوە زۆر ئالێێكرایە و لێێاراوە نییە تا خیالفی 

كه یك!، چون فهرلهپهله لەسێێێەر درووسێێێك ب ندا  رمانی پەروەرگار ما

تی ئیسێێێالمدا ریعهك و لێێێهسێێێونەه ەورئان و له رچی لهوره وهترلتهتدهڕه

و تەنین و وەتو سزاتان و بوارەتانی تریش رەمووی جارلكی وەت راتووه

ەابیلی دەسێتكاری و رەموارتردنەوەیە و  وهن دانهده خرلەهده تر و دووباره

ج كردنی بۆ ج بێێه زۆریەێێه ن ێێدان بێێهده بووهنێێه درلوایی م ووودا لێێهو 

 .تی ئیسالم ب كریعهله

ن یان ر ەاب ك و دەسێێێەاڵتیان كیش ئیسێێێالمییەتان زۆریەەی دە رتاتره 

ن یا -ڵ جباة االنقاذ االسالمیة گهزائیر لهجه ی لهوهتو ئهگرتب تە دەسك وه

یان ئەوەی لەم ی االخوان املسێێێلمین دا ڕوویدا، نهڵ تۆمهگه میئێێێ له له

نازوالتی ڕای تهرهسه وهئهدواییە لەگەڵ جەماعەتی نەرزەی تونسی ڕوویدا، 

سالمییهالیه زۆریش له زەبری ر ز  م بهتی تهیهاڵم دوای ماوهبه وهتانهن ئی

  .تراون یالبراون و توژراون و زیەدانو پالن  و پیالنی جۆراوجۆر 

شت یری مه یهره ورهئایا زانای گه :ەملترهپرسیاری   ی ئیەتیخاباتیلهسهپ

 رعی بزان ك؟ لهبكاك و بهمانی رلهپه

تردن كی رج و ەسێێێهتاری و مهورده اڵم بهر بهزانایه نهتۆمهنێ به اڵم:وه

سەرەڕای ئەوەی به ڕایان بووه وهزۆره لداری بكرلك، تە ئەو مەرجانەیان 
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رەنەیە و لە ڕل ەپ دانەتەیاندا نەیانپ كاوە، بەاڵم زۆربەی ئەوانەی خۆیان 

ندید دەتەن لە بەایەەوە ئەو مەرجانەی تا نانە  ما ەداری  بۆ ئەو پەرلە  ودی

ئیسێێێالم و رەبوونی زانسێێێتی لێێێەرعی و بەرگریكردن بۆ سێێێەر غیرەك لە 

جار ت بڕتێ لەگ یان ت دا نییە و بەنكو زۆر  ڵ ەج بەج كردنی لێێێەریعەت

یان لەیەترت جیا ناتوانیكباس و خواسدا و  ێعەملانییەتاندا دەتەن لە رەند

 زانایانه وهچجای داتۆتی لە ج بەجیكردنی لەرع بكەن! ئیەجا ئ ،بكەیتەوە

له یان ورد دهەسێێێێه تات ە  تهتان لك ج ە لەوەی تهردهبۆك ده وهبی و

لهەهبه خۆیان  ته دا نییهندامانهو حیزب و ئهله ته رازی بوونه وهرت كهیدو

ن ، راوتاك فەتواتانیشیان سەرپ ی بووە تهلداری دهیان به تاندید تردووه

مای وردبوونەوە  یان بەبێ لە واەیعەتە و لەسێێێەر بەە تان نەدراوە و ەسێێێە

، سەیریش ئەوەیە رەر ئەو زانایانەی خستەەڕووی بەن ەی لەرعی تردووە

تە فەتوای بەلێێداری تردنیان بۆ ئەو حیزبانە داوە خۆیان پ شێێرت فەتوایان 

رەیە پ كایەان و دامەزراندنی حیزبی سیاسی بە حەرام دەزانن، دیموتراسی 

غەیری لەرعی ئیسالم بە الدان لە ئیسالم دەزانن  بەتوفر دەزانن، تەحكیمی

و..رتد بۆیە بە تورتی یان فەتواتانیان لەسەر بەەمای وەردنەبوونەوە بووە لە 

لەوانە بەوە  ێر فشێێاری سێێیاسێێیدا بووە چونكە رەندمەسێێەلەتە، یان لە ژل

 انیانواڵتەتنارساون رەرگیز پ اەوانەی ئیرادەی سێێەرتردایەتی سێێیاسێێی 
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ەیان تردووە وەتو چەندین زانای ندووە، یان نەیانپ كاوە و رەنەتر  ەسێێەیان

 .تر بەرپەرچیان داونەتەوە

 ته وهر ەەهده و زانایانهبۆچوونی ئه به ن هی بهوانهئایا ئه :یەمی نۆپرسێێیار 

 مان، لهرلهناو په نبواردن و چوونهره له لێێێداری تردن داوهبه یان بهڕل ه

تو ابن باز ن، وهتهیان دهگرن و پەیڕەوی لە ەسهده و زانایانههدا ڕلز لبەایەه

یان  پالێێێ ەز بب تەوە؟  بانی پ ش ئەوەی لە فەتواتەی  و ابن عثیمین و ئەل

ولك پەیڕەوییان لێ بكەن بۆ بەرژەوەندی خۆیان و یانهده لهسێێهم مهناا لهته

نه ئهی دهوهبۆ تۆترد یل تردنی  ەا مان بەوەی ند و  تە دەن دان و ندا

ەو ئی ندا دژوار ن تارلكی نالێێێەرعی و لە گەڵ عەەیدبەلێێێداری پەرلەما

 نییە؟ 

وان لە زۆربەی مەسێێێەلەتانی تردا و بەتایبەتی پرسێێێەتانی خ ر ئهنهاڵم: وه

عەەیێێدە و زۆرلكیش لە بوارەتێێانی تر وەتو جەختكردنەوەی لەسێێێەر 

الوە ئەوانیان بە لێولەكەوتەی ەورئان و سێونەەك، ریچ تاك ەسێەو فەتوای

دەتەن و  تیشیان پێجار بە ئالكرا سووتایه ندێھەبەرلز و سەن ین نییە و 

ناویان دەبەن و گانته  هرا لروهن، رهتهیان پێ دهبە زانای حەیزو نیفاس 

فیقای واەیعدا ناحانین و  له ئەوانەلێێولەی تردا بەوە وەسێێفیان دەتەن تە 

انپ كاوە ەیان تردووە و نەینتە بە دنەییاییەوە رە ەسەلەم هاڵم بۆ ئن! بهت ەاگه

سەر دەتەن و  لەڕی مان و نەمانی لە ستیان بە فەتواتەیانەوە گرتووە و  دە
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وەتو مەعسوم ولەایان دەتەن! لە رەموو وەرزلكی رەنبواردندا ئیرت ئیش و 

لە زانایەر تاتو تۆنكە  تەس كدارەر  ھەنەی زەللێەوتاریان گەڕانە بەدوای 

سێێەیریش  !ە تە ڕی ەی بە رەنبواردن داب ك و لێێەرعاندب تیلنووسێێەر 

لەوەدایە رەندێ لەو زانایانەی ئەمان دڵ بە فەتوا رەنەتانیان خۆش دەتەن، 

نا یك فەتوای حەرامی لێێێو رەر لە فەتوای ئەو زا  ەكەوتەیلیانەدا ب ەڕل

حیزبەتانیان و گومرابوونی سێێێەرتردەتانی ت دایە، بەاڵم ئیرت وەتو عەرەب 

 ! : عش رجبا تری عجبادەن ن

تێێان لە رەر واڵت كی دونیێێا، چی ئێێایێێا ئیسێێێالمییێێه :دەیەمپرسێێێیێێاری  

 ریەن؟ سك دهده ماندا بهرلهناو په چوونه ر لهندییهوهرژهبه

یان دهوان وهئه اڵم:وه لهتو خۆ ەه ن ن  ئهبەای چن حوتمی ئه وهدا بۆ 

ر و نهحاندایهحوتمی مه له امانجهو ئاڵم ئهن! بهجێ بكهك ج بهریعهلێێێه

ڕی یان ر ڵی سێێووری بیروباوهن و ده ونهتهنكو دهن، بهج ی ناتهر ج بهره

و  زلەنبهده ڕالكاویتانی ەورئان و سونەەك بە سەووره ئیسالمی و زۆر له

ۆن ە دەخلبە تاربوونیان لە پەرلەمان سولەدرەر لە یەتەم رەن اوی دەسك 

ب ەدە تە رەموو  بارەوە بەو سێێێول یان لەو  مانج ك ئا ان ەلێێێە و ەسێێێەو 

ن تە زۆر لە نكە ئەوان سێێولەد لەسێێەر ئەوە دەخو رەندەوەلێێ ەیتەوە! چو 

ەنكیدا بەرپا خسێێێونەەك پەتبخەن و نەر ڵن لەناو  حوتمەتانی ەورئان و

ك  ، چەندین پرسی گەورەی ئیسالم ئەبب ك و پ اەوانەتەی ج بەجیبكرلك
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خاك و رەر لەڕو  وەال یهب حاتم كاك وەتو  باسێێێی ب تی ویشێێێی نەیەك 

سون ناندا ت كدهزه له زنییهو مهك بهریعهله گاك ده وهن و حاڵ بهدهیەی م

سون نان وا ده لهزانن جیبهمو سالم بهجكردنی  ل وهریعتی ئی ب ك تە ده و 

له كدا ریچ حوتم كی لێێێه ئەوان دەیكەن!  لهتات  ی ڕی هرعی ئیسێێێالم 

 .ملاندووەزموونیش ئەوەی سهجێ ناب ك ئهج به وهانهمرلهپه

خواك پاش ر چی دهسێێهمان سێێولەد لهرلهندام پهئایا ئه :یەمیازدپرسێێیاری 

 تاربوونی؟ سك بهده

تی یهلهسێێهی سێێولەدخواردن مهلهسێێهمه زانندەس وا ندێ تهره اڵم:وه

 لەدهو سو ی ڕاستی ب ك ئهوهئهاڵم و زۆر گرند نییە، به تییهتلی و ڕوانهله

سبه به  رگیز درووسك نییهو ره ترسییهج  ای مه وهسی موسون نهك تهنی

یاسێێێا بە  ڕلزگرتن له له ی بریتییهتهڕۆتهناوه بخواك، چونكه و سێێێولەدهئه

ته  رەموو ئەو سێێێەرپ ای و دژوارییەی تە لە گەڵ ئیسێێێالمدا رەیەتی! 

سن ئهسڵهئه سالم بونیاك ریعهله ر ڕلزگرتن لهسها لهو یا و  نراوهنهتی ئی

ی تری لە زۆرلە لە ئەحكام و سێێێزاتانی رەتكردووەتەوە و حوتۆ و سێێێزا

ئه ج ناوە،  ئهش دهمه ەی دا ەد خواردنی  پهەی سێێێول نهرلهندام  تانی ما

 اەسێێۆ بالله العظيۆ أن أحافظ مخلصێێا عىل): رانی ع راەهنی نولەهنجومهئه

والقانون، وأن أرعى مصالو الشعب  الەظام الجماوري، وأن أحرتم الدستور 

 (.رعاية تاملة، وأن أحافظ عىل اسێێتقالل الوطن ووحدة وسێێالمة أرا ێێيه
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سیستمی  دنسۆزی پارلزگاری له به خۆم، تهزن دهی مه  : سولەد بهواته

سا ب رم و، چاودده م و ڕلز لهتۆماری بكه ل ندی گهوهرژهلری بهستور و یا

كه بهب لهتهم  پارلزگاری  بهسێێێه واوی و،  یهر ت تی و خۆیی نیشێێێت ن و 

شه. متی خاتی بكهالمهسه سا و ده دایهوهله ت   ی ت دایهستور زۆر مادهیا

له ئهریعهڵ لێێێهگهناتۆتن  ئهتی ئیسێێێالم ،  پهی ئیرت چۆن  ی مانرلهندام 

 ن ك من چوومهئه وهو اللهخواك و لهاراستەی ئهر پسهئیسالمی سولەد له

ق خواردن و داوین پیسێێی و وێ. یاسێێا مافی ئارهم لهرپا بكهبه حوتمی 

ستووە، بۆ منوونه یئازادی ئایین و رەن ەڕانەوە سالم پارا ی ر مهگهئه لە ئی

مهره تهواردنهخ ەاته رجی ت دا بندێ  مهز ڕه به بۆ منوونه ك و زی ندی ا

لهردوو ال ب ك، تۆیش وهره یك هحێ بكك ج بهریعهتو تەس ە راتوویك 

ستی زیەاتاران و مهسهسولەد له ی وهجیاتی ئه له  یخۆران دەخۆیكر پارا

 .یكبكه غهدهیان ەهتهتاره

 ئێێایێێا ئەگەر دەنێێد نەدەم چی بكەم؟ بەدیێێل چییە؟  :یێێانزەیەمپرسێێێیێار 

تات ە دەرتەوك مەسێێەلەیەر نالێێەرعییە چجای  لە ڕاسێێتیدا رەر وەاڵم:

لەگەڵ عەەیدەو بیروباوەریشێێدا ت  ب یرلك، ئیرت موسێێون ن پ ویسێێتە ل ی 

عالی فەرموویەتی:  دوور بكەولتەوە ،  َەةف إِذَا ﴿ت َتاَن لُِمؤِْمنف َواَل ُمؤِْم َوَما 

وُلُه أَْمرِّا أَن يَُكوَن لَاُ  ُه َورَسێێێُ لر َه  ِمْن أَْمرِِرۆْ  ُۆ الِْخرَيَةُ ەََضێێێَ ال لر َوَمن يَْعِو ال



 
 رعیدا قی شهكاری و دهواشهنێوان چه ڵبژاردن لههه

 

62 

 

َ اَلالِّ َمِبيەِّا  َ لر  ُسولَُه فََقْد  سەرەتاوە تا  .1﴾َوَر سەلەی رەنبواردنیش لە مە

تۆتایی لەگەڵ ر ڵە پانەتانی تەوحید و لەریعەتتدا لە ئیسالم ت كدەگیرلك، 

ند نەدەم چی  ئیرت چۆن موسێێێون ن بولری ئەوەی رەیە بڵ ك ئەگەر دە

موسێێون ن ئەگەر لە ن وان دوو حەرامدا سێێەرپشێێە بكرلك ناب ك بكەم؟! 

با  جام نەدانی ئەو حەرامەش رەرچی دەب ك  ریایان رەنبولرلك و لە ئەن

بب ك! بە دنەییاییشێێێەوە گەیشێێێتەی ئەو تەسێێێانە بە پەرلەمان بە دەن ی تۆ 

تاوان كی گەورەیە و الدان كی روون و ئالێێكرایە لە بیروباوەڕی ئیسێێالمی، 

تۆ تە دەند بۆ تەس ە دەدەیك و بە دەن ی تۆ دەگاتە پەرلەمان، تۆ چونكە 

ن ی دەبریكاری خۆك و لە جیاتی تۆ و بە وەتیل و ئەو تەسەك تردووە بە 

ەدە دەخواك تە سێێەدان تارەسێێاتی لە خۆگرتووە و حاتمییەتی لتۆ ئەو سێێو 

 ی پی لەتار دەخرلك!  

كی  ەیابە بە دەن دانك زیانمەبە و دنبۆیە لە دەند نەدان رەرگیز دوو دڵ 

 .گەورە لە دیەی خۆك دەدەیك و وەتو دونیایش ریچ سوودلە نابیەیك

رەنێدێ لەم پرسێێێیێارانەم وەرگرتووە لە رەنێدێ سێێێەرچێاوە بە  :ت بیەی 

 .دەستكارییەوە و رەندلكیشی خۆم دامەاوە
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 !ئاسمان و ڕێسمان شورا و ههڵبژاردن ..
 

تی ئەوە دەبین رەنبواردنی پڕ لە رەندێ جار لە رەندێ تەسێێێەوە گولبیسێێێ

تانی  باوەڕ تە لەم سێێێەردەمەدا لە زۆر لە واڵ یدە و بیرو فاتی عەە موخالە

عەرەب و موسێێون نان دەگوزەرلك، بەراورد دەترلك بە لێێورا لە ئیسێێالمدا 

تە ئەوەش بەراوردلكی نازانسێێتی و نالۆژیكیشێێە! وەاڵمیش لەسێێەر ئەو 

عالی ت رەنبواردن، لەگەڵ لورا تە لوباەو گومانە ئەوەیە: دیموتراسی و 

فەرمانی پێ تردووە، لە ریچ لێێێت كدا یەتەاگرنەوە و لە رەموو ڕوویەتەوە 

  :جیاوازن، بەن ەش لەسەر ئەوە

سێێێەرچاوە و ئەسێێێڵی رەنبواردن لە تولوە بۆمان راتووە؟ ب  ومان لە  -1

ا ر ، واتە لەالی ب باوەڕانەوە. ئەی سێێەرچاوەی لێێو ەسێێڕانییەوەنڕۆژئاوای 

مان لەالی  عالی خۆیەو  چییەو لە تولوە پ  ن گەیشێێێتووە؟ ب  و ە تە ت

لورای تردووە بە لەرع بۆمان؟  ێت1﴾َوأَمرُُرۆ لور َٰ بَيەَُاۆ﴿فەرموویەتی: 

ئەی ئایا مرۆڤەتان بۆیان رەیە لێێێەرع دابە ن و  .تعالی خۆی ب  ومان 

یان مان نەخ ر. ەئەگەر دا لك؟ ب  و فةرمووي ا پەیڕەو دەتر عا ى  : تیەت

 2﴾بْتَِغي َحَك ِّ أَفََغرْيَ اللرِه أَ ﴿
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لێێێورا  گەورە لە ئیسێێێالمدا پەیوەندیدارە بە سێێێیاسێێێەتی ئوممەتی  -2

یان و  نا ئیسێێێالمەوە، ئەوانەلێێێی تە ئەرلی ئەو لێێێورایەن بریتین لە زا

 پیاوچاتان و دنسۆزانی ئیسالم. 

سان ە بەڕیوەی دەبە سی تە ن تە زۆر جار رەر بەاڵم رەنبواردن و دیموترا

و بە تۆنەپەرسێێتی دەزانن! خۆ ئەگەر رەندێ جار  نیەباوەڕیان بە ئیسێێالم 

بێ  ج  ەیە لە ئەوپەڕی  بخەنە ئەو  یەێێدار  موسێێێون ن و د كی  ك  ن خە

لەرعییەتدانە  سەاڵتیدان و ریچ گۆڕانكارییەتیان پێ ناترلك و تەناا بۆ  دە

لێێێولەە رەمو جۆرە بەو ج  ەیە و خۆڵ لە چاوتردنی خەنكە تە گوایە ئەو 

ئاییەی تی ت دایە. ئەمە ج ە لەوەی ئەوانەی تە ئەگەنە ئەو ەبیروبۆچوون و 

ج  ەیە لە بەایەەوە خۆیان لە ئیسالم ناحانین و جاری وا رەیە لە ڕیكالمی 

تاندیداندا دەبیەی تەس ە لەوانە تەناا بۆ ئەوەی پ ی بوترلك موسون ن كی 

لوەیەی تە دیبیەن لە مزگەوتەتاندا دەن ك ئەم نو  یەمۆدلرن و سێێێەردەمیانە

جۆرلكە لە سێێەما تردن، ئی می مزگەوتەتەش وەتو مایسێێرتۆیە ئەوەی لە 

سیق شەوەی مۆ سك پ  شەوە ڕ اژەنەتانەوە دە ل ەیك چی بكاك لە پ  ادەوە

مان لێێێ جا وەرە دنك بەوە خۆش بئەوانیش رە فاع لە  ك دەتەن!  ك دی

واناس و مولحید و داولن ئیەجا لەولیش عابیدو فاجر و خ !ئیسێالم بكاك؟

فەرموویەتی :  پێێار و داولن پیس رەمووی وەتو یەتە و ئەوەی تە 

َتالُْمْجرِِماَ ﴿ لِِمَا  َعُل الُْمسێێێْ ِذيَن آَمەُوا َوَعِملُوا ﴿ و﴾ أَفَەَْج لر َعُل ا أَْم نَْج
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ِديَن يِف اأْلَرِْض أَْم نَْجَعُل الُْمترِقَا تَالْ  الَِحاِك تَالُْمْفسێێێِ ارِ الصێێێر لەوێ 1 ﴾ُفجر

ندا  یان لە ن وا یاوازییەت یاویش ریچ فەرق و ج را ژن پ نام ە ك، رەروە

 2.﴾َولَيَْس الذرتَُر تَاأْلُنثَى﴿فەرموویەتی:  نام ەیك لە تات كدا 

ناتەن و ریچ حەرام ە حەاڵڵ  -3 ئەرلی لێێێورا ریچ حەاڵن ە حەرام 

پەرلەمێێان تەنین  نێێاتەن! بەاڵم ئەوانەی لەڕی ەی رەنبواردنەوە دەگەنە

سەوور و حوتم كی ئیسال  سوور ب ك بەالیانەوەدەتەن و ریچ   ،م نییە ر ڵی 

رەموو حوتۆ و سێێێزا و سێێێەوورلكی ئیسێێێالم لەوێ بە حوتمی زۆریەەوە 

عانەوەمولێێێئەگەری البردنی رەیە لەڕل ەی ئەو  چونكە دەسێێێەاڵتی  ەری

 .تەواویان لەو بارەوە رەیە

نەی تیتاب و سێێونەك تەنین ناتەن، ئەرلی لێێورا ریچ حوتمیكی پ اەوا

عالی فەرموویەتی:  بەاڵم لەوێ وا نییە!  ن ﴿ت ٌه مِّ َلَٰ ُقْل ِمەُْاْۆ إِكِّ إِ َوَمن يَ

الِِماَ  ِلَە نَْجِزي الظر ِلَە نَْجِزيِه َجَاەرَۆ َتَذَٰ َفَذَٰ رەروەرا فەرموویەتی:  3﴾ُدوِنِه 

ن ُدونِِه ِمن َوِەٍّ َواَل يرُْشِ ﴿ اَما لَُاۆ مِّ   4﴾ُر يِف ُحْكِمِه أََحدِّ

لە ئیسێێێالمدا لێێێورا بۆ مەبەسێێێتی رەندێ حانەتی دیاریكراوە، ئەگیەا  -4

رەرچی حوتمەتەی لە ەورئان و سونەەك و ەسەی پ شیەانی ئەم ئوممەتەدا 
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راتب ك لێێورا ەسێێەی ت دا ناتاك. بەاڵم ئەوانەی لە ڕل ەی رەنبواردنەوە 

 ە ەورئان و سونەتدا راتووە حیسابیدەگەنە پەرلەمان سەورلە نییە لەوەی ل

ەە زۆریبۆ بكەن، خەلكی داوای گۆڕیەی رەر حوتم كی ئیسێێێالمیان ترد و

كَْۆ أَفَحُ ﴿تعالی فەرموویەتی:  لەسەری ڕازی بوون ئیرت تەواو دەگۆڕلك، 

  1﴾ِه ُحْك ِّ لَِّقْومف يُوِەەُونَ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اللر  الَْجاِرلِيرِة يَبُْغونَ 

لێێورا لە رەموو تاك و سێێات كدا و لە رەموو لێێتیكدا واجب نییە لە  -5

لورا  سرتلك ، بۆیە رەندێ جار  ستی ترد دەبە سالمدا، بەنكو تەی پ وی ئی

جاری تر وا نییە، بۆیە پ غەمبەر  ندێ  تاتی  دەب تە واجب و رە لە 

 غەزاتانی پرس وڕاولوی دەترد. 

نە ئەوێ فەرزە و پ ویسێێێتە بۆ بەاڵم ئەوانەی لەڕی ەی رەنبواردنەوە دەگە

ەو دەوەل تەو نرە ێخۆیان رەب ك و رەموو ئیسالم لەو  رەموو لت ە ەسەی

 !.دەن ی لەسەر دەدرلتەوە ئەگەر پ ویسك بكاكر تجارلكی 

تە ئیسالم لیاوە بۆ رەموو سەردەم و زەمان ە، بەاڵم  دەیسەمل ە كلورا  -6

 بالرتین حانەتدا لە رەندێئیسالم رەندێ جار لە  دالە پەرلەمانەتانی دونیا

بواری باری تەسایەتی و راول وەی دەترلتە سەرچاوەیەر لە ن و چەندین 

 .سەرچاوەی تردا، ئەویش بە ل وەیەتی الواز
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دیموتراسی مەعەای ئەوەیە خەنكی بەوەی تە بەبالی دەزانن بۆ خۆیان  -7

نار ەن تە ئەسێێێڵی  یان بكەن، بەاڵم لێێێورا ریچ حوتم ە دا حوتمی خۆ

رعدا نەب ك، بەنكو رەموویان راوتاری یەترتن بۆ ت  ەیشتەی حەق و لەلە

 .گ ڕانەوەی لتە الوەتییەتان بۆ بەەما سەرەتییەتانی ئیسالم
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 !حهق نهناسیت له ناحهق پارێزراو نابیت
 

نایەتی گەورە دەفەرمولك  -موفتی  تات ە تە فەتوایەر دەداك،  -وەتو زا

تعالی ئیمزای تردب ك و ڕل ەی ئەو مەسێێێەلەی  جیاتی وەتو ئەوەیە لە 

سیاری ڕاوبۆچوونی  سەر تراوە ! چونكە خەنكی پر سیاری لە داب ك تە پر

خۆی لێ ناتەن! بەنكو داوای حوتمی لەرعی لێ دەتەن بەبەن ەی ئایەك 

بابەتەتان وردب تەوە  و فەرموودە. بۆیە موفتی دەب ك پ ش فەتوادان زۆر لە 

لك بكاك پ ش ئەوەی ریچ ەسەیەر بكاك و بەبێ بەن ەی  و حیسابی زۆر

، بەتایبەتی ئەگەر مەسێێێەلەیەتی ن كنەتیتاب و فەرموودەی صێێێحیو ریچ 

كان ە بە  یار و گەورە بوو تە لە ئەگەری رەنە تردنی موفتی خەن رەسێێێت

یەت ە لە تاوانە گەرەتانیش ئەوەیە تەسێێێ ە لە خۆیەوە بەبێ  .ریالر بان

لەرعی و بێ پشك ئەستوور بوون بە حوتمی ەورئان  دنەیابوون لە بەن ەی

سە بكاك و فەتوا بداك،  لەرعیدا ە سەلەیەتی  سونەەك لە مە عالی ت و 

َما بَطََن َوٱْرِثَْۆ ﴿فەرموویەتی:  َاا َو َما اََاَر ِمەْ َ ٱلَْفَوَِٰحَش  ا َحررَم َرِّبِّ َ منر ُەْل إِ

تُواْ  ِ لْطََٰەِّا َوأَن تَُقولُ  ۦِبٱللرِه َما لَْۆ يُەَزِّْل ِبهِ  َوٱلْبَْغَى ِبَغرْيِ ٱلَْح ِّ َوأَن ترُشێێێْ ىَل واْ عَ سێێێُ

َما اَل تَْعلَُمونَ  ِه  لر كانی ت دابوو لە   1﴾ٱل بابەت ە بواری پێ خلیسێێێ رەرچی 

عەەیدەو بیروباوەڕ و تەوحیددا، لە تردەوەو لێێەرعدا، ئیرت ریچ ناچارییەر 

                                      
 .33االعراف/ - 1



 
 رعیدا قی شهكاری و دهواشهنێوان چه ڵبژاردن لههه

 

69 

 

جێێامی بێێداك، بە نییە وا لە موسێێێون ن بكێێاك ملی پ وە بە ێێك و ئەن

دیاریكراویش مەبەسێێتۆ مەسێێەلەی رەنبواردنە، بەڕاسێێتی رەرتێ فەتوای 

شییەتی گەورەی بە  سەرت  لەرعیبوونی بەلداریكردن لەو پرۆسەیە بداك 

كی  ترسێێێ  جۆرە  یچ  ر تردووە و  نكەوە  ەی ئەو خە ی خۆی و د ەی  ی د

ە و پەروەردگاری لە فەتواتەیدا ڕەچاو نەتردووە تە توانیولتی بە ناو لێێەرعە

بڵ ك درووستە بایتە پرۆسەیەتەوە لە سەرەتای تا تۆتایی پڕە لەوەی دەب تە 

مایەی خەلێێۆ و ەین و ڕەی پەروەردگار و رەروەرا پرۆسێێەتە بە رسولێێتی 

خۆی پڕە لە الدان لە لەرع و لە عەەیدەو بیروباوەڕ، پرۆسەیەتی ناتۆتە لە 

سەدان فەرموودەدا! دنەیابن ئەوەی فەت سەدان ئایەك و  دا واتان بۆ دەگەڵ 

بۆ بەلێێێێداری تردن لە دو تەس بەدەر نییە و فەتواتەی لە دوو ڕل ەوە 

  :سەرچاوە دەگرلك

یان ئەوەیە لە جەرلەوە ەسێێە دەتاك و لەڕاسێێتیدا زانسێێتی لێێەرعی لە  -1

ڕل ەتانی خۆیەوە وەرنەگرتووە، ئیرت چی جەرل بە بەن ە لێێێەرعییەتان و 

ەو ی ب ك، یان جەرل بە واەیعی ئبەەما و بەایەەتانی بیروباوەڕی ئیسێێێالم

ساتانەی تە رەنبواردن لە خۆی دەگرلك  شنت لەو تارە سەیە و ت ەەگەی پرۆ

وەتو تەنین تردن و سێێولەد خواردن لە سێێەر حوتۆ تردن بە پ اەوانەی 

 بە گەل و..رتد ەورئان و پ دانی دەسەاڵتەتانی 
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ل واندووە و ڕل ای حەەی  -2 سەری لێ  سەك  سیا س كە   لێ ونیان تە

تردووە و حیزبی لەال بووەتە لێێێت كی پیرۆز و رەموو لێێێت كی تری لەو 

 پ ەاوەدا تردووە بە ەوربانی ! 

یل  ەا جانۆتە خۆی  جان مانی  رانەیەتی تری الوازتر لە  یان بزانە بەچی بە

تا تردووە و ەەناعەتی بە خۆی تردووە ئەو ەسێێێانە ب كاك، گرند ئەوەیە 

 !ەەیە و ڕاستی نەپ كاو بیەاەاەا رەن

ۆیە لەبەر ڕەزامەندی الله و خ ری دین و دونیای خەنكی چاترتە بۆیان نە ب

و نە بەدەن دان و نە بە  لە دوور و نە لە نزیكەوە بەلداری دەن دان نەتەن

 تەون.نە ئەو بابەتە ین و بەلێێێداری تردن توخەیریچ لێێێ وازلكی ڕۆڵ بیە

یە! ەك لایەتیباوەڕیش بەو ەسانە نەتەن تە دەند نەدان گونارە و دەن ەک

ەنێ ببە پ اەوانەوە تاوانی گەورە و ترسێێەار بەلێێداریكردنە نەر نەتردن! 

  ،لایەتییەدەن دان ڕاستە 

یەك و مەعسلایەتییەتە لە و  رەو زو ناحەق و و بەاڵم لایەتییەتی ناڕاسك 

 ادتوڕەیی پەروەردگاردایە! یان دەن ن رەنبواردن لە بەرژەوەندی دەسێێێەاڵت

ە و ی ناخۆل پ تۆ خۆك لەوەی تە ئایا ۆرە ەسانە، تەواو دەب ك و ئەو ج

  ؟دەپاڕلزیك لە ەورئاندا لە ئەنجامدانی تردووە ەلەیڕ رە

 -نەر تەناا لە ع راق  -رەنبواردن بە لێێ وەیەر لە لێێ وەتان  لە ڕاسێێتیدا 

یا وەتو لێێێانۆگەرییەر وایە پ شێێێرت  تانی دون بەنكو لە زۆربەی لێێێولەە



 
 رعیدا قی شهكاری و دهواشهنێوان چه ڵبژاردن لههه

 

71 

 

یچ نەب ێێك ڕل ە زۆرە بۆ دیێێاری تردنی دەرەنجێێامەتێێانی دەزانرلێێك و ر

تەنانەك لە ئەمریكای  دەرەنجامەتانی بەو لێێ وەی تە خۆیان دەیانەولك! 

رەنبواردن لە ڕاستیدا ریچ لە مەسەلەتان ناگۆڕلك و دایكی دیموتراسیدا! 

دەیان سێێێانە رەردوو حیزبی جوماوری و دیموتراتی بە نۆرە جارلە ئەم و 

سیاسەتی ئەمریكا رەر ئەو  دەگرنە دەسك و حوتۆ لە ئەمریكا جارلە ئەو 

سەتەیە و ناگۆڕلك!  سی  سیا سبەك تە لداری تردن لە رەنبواردن بە نی بە

موسێێێون نەوە تەناا ئەوەیە بە دەن ی خۆی خەنكان ە دەگەیەن ك بە پلەو 

تان و  یاسێێێی و مووچە و بزنس و گەلێێێێك و گوزاری واڵ پایەی سێێێ

رامەتی دین اا نە جامی ئەو  لەبەرانبەریشێێێدا خۆی تەن یای لە ئەن و دون

ئەگەریش دەتەولك بزانی دەرەنجامی  .بەلێێێداری تردنەیدا بەردەتەولك

سون نان چ خ رلكی ئەب ك، بڕوانە بۆ حانی  سی بۆ مو رەنبواردن و دیموترا

سان سەد  ئ، لە پاش  سیتۆلش تردن ی ڕەبەق لە ئیخوان لە می سیا و  ی 

ی تاری پەرلەمانلە ڕل ەی  رەوندانی بێ وچانباوەڕر ەان بە دیموتراسی و 

 خ رلتیان بۆ ئیسالم و چ چی ڕویدا وبەاڵم حوتمیان گرتە دەسك، دواجار 

نان  ماوەی ئەو سێێێانەدا ریایان پێ ترا و رەموسێێێون  یان لە بوو؟ نە خۆ

یان، بۆیە  یان بوو لە خۆ پارلزگاریشێێێ نای بەرگریكردن و  نانەك نە توا تە

نازولەی ئەوان لە دی یانكرد تە سێێێەرەڕای ئەو رەموو تە ەی ئیسێێێالمدا دە

ندبوو، یك  رەموو سێێێەوورلكی بەزا لك ئەگەر بتەو تایبەتی دەو تت ب كی 
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یسابیان حئیڕرابی لەگەڵ ئەوەلدا رەر بە توندڕەو  حەەی ئەو باسە بدەیك! 

سن ڕووبەڕوویان بوونەوە و  لتیبۆ ترا و بە ئاگرو ئا و  بە ئەوپەری بێ رەو

یان لەگەل تردن و مامەلە یانە  ەا أەوی من  درولێێێمی بێ بەزەی )سێێێلمیت

صاص( سانی  الر سیلمیەتیان تردنی بە ژەم كی ئا یش ریچ دادی نەدان و 

و بەداخەوە  داری بەسەر بەردەوە بۆ نەر شنت،  خوانەناس كی وەتو سیسی

چونكە ئەوان ئەو خەنكەیان لە جیاتی بەرگری لە خۆتردن  رەموویان ف ری 

سلمیة تردبوو!  سلمیة  ل تەنازوالك و  ساڵ لەڕووی ئیشیبەو  سەد   وەش 

یان پالێێەتشێێە خۆیان باوەڕیان پ ی بوو گەڕانە دواوە و حیزبی و ئەوەی تە

ئەزموونی تانی جەزائریش رەر ج  ای ئەوەیە پەند و عیربەتی  پێ تردن! 

ْمَن َوُروَ إِنر يِف َذَٰلَِە لَِذتَْر َٰ لَِمن تَاَن لَُه ەَلٌْب أَْو أَ ﴿لێ وەرب یرلك:   لَْقى السر

اِ  دەن دان و خۆ تاندید تردن و چوونە پەرلەمان لە  ئەگەر ِبزانیبا 1﴾يدٌ لێێَ

 یان لێێەرعەوە، ڕوان ەیتروسێێكاییەر بواری ت دایە لە  ڕووی لێێەرعەوە

 دن و سێێێوو خواردن و بورتان تردن رەر ئەوەندەی زیەا تر گومانۆ وابوایە 

 مبەاڵ  یەر پۆسێێێك زیاترم لەسێێێەری نەدەترد.تەناا یەتجار و لە  ،گونارە

یان زۆر  ەاتەئەمە ناوو  ترسێێێ حاتمیەك و  تانی ئولوریەك و  و سێێێەوورە

و كە ئاگرل وەتو ی رەمووی ت دا دەبەزلرنلك و دەن دان  سێێیفاتەتانی 

سون ن بۆ خۆی  سەش تە فەتوای !رەنیدەگیرس ەیكمو دەداك  ان بۆئەو تە
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ساتە دەتەن سەی ئەوان ڕوو لەو تارە سانەش تە بە ە رەموویان  ،و ئەو تە

یان داوە و واجبی رەموو ز یای خۆ یان لە دین و لە دون یان كی زۆر گەورە

ستیان ب رن و لە ئەنجامدانی  سۆزلكی دین و ژیەی ئەو خەنكە ئەوەیە دە دن

ساردیان بكەنەوە بەنكو ب ەڕلەەوە سەر ڕل ای  ئەو رەنە لەرعییە گەورەیە 

لك، تە  ڕاسێێێك، بەوەش خزمەت كی گەورە بەو خەنكە پ شێێێكەش دەتر

خەوە زۆرلكیان نە بۆ دونیایان و نە بۆ دیەیان نازانن چی بالێێێە و چی بەدا

سەریاندا سەرتەوتەی خەنكی تر بە تات ە .خراپە و بەردەوام دەبەە پەیوە بۆ 

لە دەبیەۆ بەبێ ترسێێێی  ند رانی خەنكی دەدەن بۆ دەن دان و  تە رە

خۆیشێێیان چار دەزانن دەن دان و پەرلەمان لەڕووی لێێەرعەوە، لە دیدی 

ەورئان و سێێێونەەتەوە یەعەی چی! لەو تاتەدا رەسێێێك بە حانەت كی زۆر 

ناخۆش دەتەم و بەزەییۆ بە حانی ئەو خەنكەدا دلتەوە، بەو بێ زانسێێتییەی 

خۆیانەوە لە بیروباوەڕو لەرعی ئیسالمدا، چۆن بەرگەی گومانی ئەو رەموو 

خێێاوەن بەرژەوەنێێدی و گێێومێێڕاو گێێومێێڕاتەرانە بێێ ێێرن و چێێۆن لە 

شتەنەچن؟ سین ﴾بَْل َمْكُر ٱلريِْل َوٱلەرَاارِ ﴿خ سەو بە نوو ە و بلەو ڕۆژ بە ە

ستی تۆڕە تۆمەاڵیەتییەتان ستا ەانی دەن یاندا تە دونیپۆ ای ، لە پ ەاو بە دە

چار دەتەن ودواڕۆژی ئەوانی پێ خراپ دەتەن و رەونی لە  یانی پێ  خۆ

ی تار خشتەبردنیان دەدرلك و رەنە و پ اەوانەی لەرعیان وەتو ڕاسك و 

 . لەرعی و خ ر بۆ ولەا دەترلك، تورد واتەنی خوا یارمەتیان بداك
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ستی تات ە گولۆ لە رەندلە دەب ك رانی خەنكی بۆ دەن دان دەدەن و  بەڕا

 بۆ مەبەستی تەسكی حیزبی خۆیان تاڵویان لەسەر دەتەن، 

تات ە  دەتەولتە بیر دنۆ پ یان دەسووت ك و فەرموودەتەی پ غەمبەر 

فة  یاری  (ل ی ڕازی ب ك )حذی راوەاڵنی تر لە جیاتی پرسێێێ جیاواز لە 

لەڕ و خراپەی لێ دەترد بۆ ئەوەی ت ی نەتەولك و  خ رو چاتە، پرسیاری 

وَل : )خۆی لێ بپارلزلك أَلُوَن رَسێێێُ َعِن الَْخرْيِ،   َتاَن الەراُس يَسێێێْ

ِّ َمَخافََة أَْن يُْدرِتَەِ  رشر ْسأَلُُه َعِن ال ُسوَل اللِه! إِنرا تُەرا يِف وَتُەُْك أَ ي، فَُقلُْك: يَا َر

؟ ەَاَل: "نََعْۆ!"  ، فََجاَءنَا اللُه ِبَاَذا الَْخرْيِ، فََاْل بَْعَد َرَذا الَْخرْيِ َنٌّ َجاِرلِيرةف َوَنٍّ

ِّ ِمْن َخرْيف؟ ەَاَل: "نََعْۆ! َوِفيِه َدَخٌن" ەُلُْك: وَ   َما َدَخەُُه؟فَُقلُْك: َرْل بَْعَد َذلَِە الرشر

ْاُدوَن ِبَغرْيِ َرْديِي، تَْعرُِف ِمەُْاْۆ َوتُەِْكُر"  ەرِتي، َويَ تَەَوَن ِبَغرْيِ سێێێُ َەاَل: "ەَْوٌم يَسێێێْ

؟ َەاَل: "نََعْۆ! ُدَعاٌة َعىَل أَبَْواِب َجَاەرَۆ؛ َمْن  فَُقْلُك: َرْل بَْعَد َذلَِە الَْخرْيِ ِمْن َنٍّ

ْفُاْۆ لَەَا، ەَاَل: "نََعْۆ! ەَْوٌم أََجابَُاْۆ إِلَيَْاا ەََذفُ  وَل اللِه! صێێِ وُه ِفيَاا" فَُقلُْك: يَا رَسێێُ

وَل اللِه! فََ  تََر  إِْن أَْدَرتَِەي  ەَِتەَا" ەُلُْك: يَا رَسێێێُ ِمْن ِجلَْدتِەَا، َويَتََكلرُموَن ِبأَلْسێێێِ

لِِمَا َوإَِماَمُاْۆ" فَقُ  لُْك: فَِإْن لَْۆ تَُكْن لَُاْۆ َجَ َعٌة َذلَِە؟ ەَاَل: "تَلْزَُم َجَ َعَة الُْمسێێْ

َجرَةف  ِل لێێێَ َوال إَِماٌم؟ ەَاَل: "فَاْعتَزِْل تِلَْە الِْفرََق تُلرَاا، َولَْو أَْن تََعضر َعىَل أَصێێێْ

 1 لَْمْوُك َوأَنَْك َعىَل َذلَِە(َحترى يُْدرِتََە ا
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 !خوا بترسن ئهو خهڵكه بهالڕێدا مهبهن له
 

ی الوادعی، پرسێێێیارلكی ئاراسێێێتەی ئەوانە ترد تە لێێێ ع مقبل بن راد

باوەڕیان بە رەنبواردنە و فەتواتانی ابن باز و ابن عثیمین دەتەنە بەن ە و 

لێێێولەكەوتوانی خۆیێێانی بۆ دەن ێێدان پێ ەێێایێێل دەتەن، پ ی وتن: ئ وە 

 لولەكەوتووی رەواو ئارەزووی خۆتانن نەر بەن ەی لەرعی! 

فەتواتەیان پالێێێ ەز ببەەوە ئ وەش پالێێێ ەز  ئایا ئەگەر ئەو دوو زانایە لە

دەبەەوە؟ ب  ومان نەخ ر چونكە دنخۆلی ئەوان بە فەتوای ئەو دو زانایە بە 

یان  حاڵ و واەع یان، نەخ ر،  یان نییە بە زانسێێێت رۆتاری ڕلزگرتن و مت نە

رەروەرا ڕاو بۆچوونیان لەسێێێەر ئەو دوو زانایە ئەوە دەسێێێەمل ەیك، بەنكو 

، دان تە ب  ومان رەنەیش بوونە ت یەوەیە تە ئەو فەتوایەیامەسەلەتە تەناا ئ

ل وازی  بەدنیانە و لەگەڵ بەرژەوەندییەتانیاندا دەگونج ك و ج ە لەوەش 

یان لە لە فریودانی ت دا بووە بۆ یارەتەش جۆر بۆ منوونە مەعلومە  .پرسێێێ

حوتمی پ كا ەانی حیزبی سێێیاسێێی و وەرگرتەی ئافرەك بۆ بەرپرسێێیارلتی 

ەسێێەاڵك، رەروەرا بەلێێداریكردنی غەیری موسێێون ن وەتو سێێیاسێێی و د

خاوەن دەسەاڵك بەسەر موسون نانەوە الی ئەو دوو زانایە حەرامە و ڕل ە 

ناو  یان پرسێێێی تریش تە ئەوان بە حەرامی دەزانن و لە  پ دراو نییە و دە

ی تان ندا بوونی رەیە و فەتوا ما بارەوە انرەنبواردن و دەن دان و پەرلە  لەو 
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یارن زانراوە و رەیە و یان د یارەتە فریو ، ئیرت ئەگەر بە لێێێ وازی پرسێێێ

سەرەڕای ئەو رەموو فەتوای خۆیان دلن بەیەر فەتوای  نەخواردووە، چۆن 

منوونە ئەگەر پرسێێێیارەتەیان بەم لێێێ وە ؟! تر رەمووی رەندەوەلێێێ ەەەوە

بكردایە: یا ل ع، ئایا درووستە بەلداری لە رەنبواردن و پەرلەماندا بكەین 

مەبەسێێتی نەر شێێتەی خراپە و وتەی ەسێێەی حەق، بەاڵم ئەو دەن دان و بە 

 :پەرلەمانە زۆر نالەرعی گەورەی لە خۆ گرتووە، وەتو

بۆ ئەوەی بەلێێێداری بكرلك پ ویسێێێتە حیزب پ كبا رنلك و رەروەرا  -1

وسێێون نان ئەو ج  ەیە تە م ئیەجاپ ویسێێتە ئافرەتیشێێی ت دا بەلێێدار ب ك، 

یحی و یەرودی و مولحید و عەملانی و رەموو بۆی دەچن بۆی رەیە مەسێێێ

جۆرە تولولكی تۆمەن ای ت دا ب ك و یەتالتردنەوەی رەموو لێێێت كیش 

 لەوێ بە زۆریەەیە نەر بە گەڕانەوەی بۆ حوتمی ەورئان و سونەەك؟ 

رەر ئەندام ە لە رەنبواردندا سەرتەوك و دەن ی پ ویستی بە دەستا ەا،  -2

 بەج كردنی دسێێتور وەتو خۆی، ئەو پ ویسێێتە سێێولەد بخواك لەسێێەر ج

، بەنكو بۆ پ غەمبەرەتەی نییە  پالێێان دسێێتورەش حوتۆ ت یدا بۆ 

ئەوانەیە تە دایانەاوە تە بریتین لە رەموو جۆرە دین و تولو و ڕاوبۆچوون كی 

 .گونجاوو ناتۆر لە گەڵ ئیسالمدا

ەر تەیجولە ەسێێڕانییەرنرەروەرا ئەگەر ویسێێتی گەل لەسێێەر ئەوە بوو  -3

عەملانییەر بێ دیە ە یان موسون ن ە یان ئافرەت ە بب تە سەرۆتی واڵك یان 
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سك تەس بۆی نییە لە حوتمی  سیارلتیەتی تری گەورە ب رنە دە رەر بەرپر

زۆریەە دەربا ك چونكە رەر لەسێێەرەتاوە ئەندامە موسێێون نەتە سێێولەدی 

ستمی دی سی سەالنە خواردووە و باوەڕی بە  سەر ئەو جۆرە مە سیلە  موترا

ساییە، ئەگەریش وا  رەیە و ئازادی بیروڕاو ئازادی گۆڕیەی ئاییەی بەالوە ئا

  !نەبوایە رەر لە بەایەەوە ڕل ەی چوونە ژوورەوەی ئەو ج  ەی نەدەبوو

ئایا ئەگەر بەم لێێ وە پرسێێیار لە ابن باز و ابن عثمین بكرایە دەیانوك بەنێ 

لداری بكەن،؟نەخ ر مەحان لەرعییە بە لا لە ئەوان وا درووستە و  ە و حا

بڵ ن، نووسین و تت ب و دەرس و فەتواتانیشیان بەن ەیە لەسەر ئەوە، بۆیە 

ئیرت تەم خۆتان و خەنكی داماو بە رەندێ ەسەو فەتوا بخەنەت ەن،  اتقوا 

تە خۆتان دنەیان لە حەق و ڕاستی دوور تەوتوونەتەوە و حوتمی لەرعتان 

كاوە،  تان بەنەپ  باوەڕ یامەك و مردن نییە ئەو رەموو  ئەرێ ئ وە  ەەبرو ە

بەرپرسیارلتییە ترسەاتانە دەگرنە ئەستۆی خۆتان و خەنكی لەڕل ەی ڕاسك 

مردن زۆر لەوە نزیكرتە تە  دەردەتەن و بەسێێێەر رەنەی گەورەیاندا دەبەن؟

رەرتەس ە گومان دەباك، بزانە واڵمتان بۆ لەخشتەبردنی ئەو خەنكە چییە، 

ەد بە  زۆر خراپ دەتەن و خۆتان و ئەو خەنكەش بەو تارلكی  سێێێوی

و الله لەسێێێەر  دەتەن یامەتیەتارەتان توولێێێی جۆرەرا زیانی دونیایی و 

 1.َوَسْوَف تُْسێَٔلُوَن()رەموو ئەو تارانەتان ل تان دەپرس تەوە: 

                                      
 44الزخرف: 1
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 دەنگدانه یكهدیموكراسی كۆڵه

 به -ن تهن دان دهنبواردن و دهلێێێداری پرۆسێێێەی رهی بهوانهموو ئهره

 رگهمان، ئهرلهپه بیەای ن و نهناتوانن دوو پ یان بخه - وهملانی و ئیسالمییهعه

سەك و حوتمڕانیدا باوه له سی نه ڕیان بهسیا ستمی دیموترا ب ك، نەر سی

ندە، بەنكو ده لهرەر ئەوە ەدیش  پاراسێێێتەی سێێێهب ك سێێێول ر ڕلزگرتن و 

ماتانی ڵ بەهگه سێێێتور لهپ ی ده ن بهتهدیموتراسێێێی بخۆن و لێێێت ە نه

 ته عەای چییهك مهدیموتراسێێێیدا ناتۆر ب ك، جا با بزانین دیموتراسێێێیه

ی دیموتراسێێی ؟ ولێێهوهتهماندا تۆتردووهرلهژلر تۆلێێكی په موانی لهره

 له ل دلك، واتهاڵك، یان حوتمی گهسێێێهعەای دهمه به تی یۆنانییهیهولێێێه

ن، یان ئایی ر تاك نهل خۆی حوتمی خۆی دهیدا گهسیستمی دیموتراس

نامەیەتی بەالوە  باش بوو. چ بەر گەل بەچی ڕازی بوو، حوتمی ت ی پێ 

ك لە دیموتراسێێێییه .پەسێێێەند بوو، لە ڕل ەی نولەەرەتانیانەوە رەر ئەوەیە

 تانیدا چوارموو لێێێ وهره اڵم له، بهحوتمڕانیدا زۆره ی لهواڵتاندا لێێێ وه

ما و ی بەهزۆربه ب ك، پ ی ناوترلك دیموتراسێێێی تهندی ت دا نهمتهبهتای

 :ڵ دیەی ئیسالمدا ت كدەگیرلن و ناتۆتنگه توندی له تانی بهندییهمتهتایبه

 یهندییهمتهو تایبهئه مهئه: لهناا بۆ گهری تهروهسه انپ دانان بەوەی تهد -1

ڵ گه و ل ی جیاناب تەوە، راوتاك له تهاسێێیهی دیموتر سێێتهوابه میشێێهره ته
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ی ەیدهر عهسێێێهئیسێێێالم له ، چونكهگیرلك و ناتۆتهئیسێێێالمیشێێێدا ت كده

 ناا بۆ نین و حوتۆ تهرمان تردن و تهمافی فه ته وحید بونیاك نراوهته

وو مره رسێێێت ك و لهپهردگاری دهروهناا پهئیسێێێالمدا موسێێێوملان ته ، لهیه

ر تیش رهسێێونەه و حوتمكردن بهوهڕلتهگهده ناا بۆ حوتمی لێێت كدا ته

له، وهرگیراوهوه وهوهله یهچه تو  ئا راتووهندین  ثُۆر رَُدوا ﴿: بۆ منوونه تدا 

ِباَ  ُع الَْحاسێێێِ فاََل ﴿یان:  1.﴾إِ َى اللرِه َمْواَلُرُۆ الَْح ِّ  أاََل لَُه الُْحْكُۆ َوُرَو أرَْسَ

ِاْۆ  َجَر بَيْەَُاْۆ ثُۆر اَل يَِجُدوا يِف أَنُفسێێێِ َوَربَِّە اَل يُؤِْمەُوَن َحترىَٰ يَُحكُِّموَر ِفيَ  لێێێَ

ْسلِي ِّ  َسلُِّموا تَ َضيَْك َويُ ا مِّ ر ەَ إِِن الُْحْكُۆ إاِل لِلرِه يَُقَو الَْح ر َوُرَو ﴿ 2﴾.َحرَجِّ

لَِا(.  ءف فَُحْكُمُه إِ َى اللرِه  َذَٰلُِكُۆ اللرُه َوَما اْختَلَ ﴿3َخرْيُ الَْفاصێێێِ ْفتُْۆ ِفيِه ِمن َشْ

 4.﴾َرِّبِّ َعلَيِْه تَوَترلُْك َوإِلَيِْه أُنِيُب 

، یان رمانی پ كردووهردگار فهروهپه ته یهوهئه وهدیدی موسێێون نه ق لهحه 

 ویشرزهسێێه ی دانیشێێتوانی، با زۆریەهڕای ەیاندووەی تهرهمبهپ غه

 به ی تهرهمبهتعالی و پ غه  ته یهوهەیش ئهبن، ناحهپ ی ڕازی نه

ری تۆر و ڕازی بن سهویش لهر زهنكی سهی خهبا زۆریەه ەیان زانیوهناحه

 میەهو تهی دیموتراسێێی زۆریەهوانهپ اه ئیسێێالمدا به ەی بزانن، لهحه و به

                                      
 .62األنعام:  1
 .65النساء: 2
 .57األنعام: 3
 .10الشوری: 4
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سهنییهتی رییهریچ تاری ه و  یه ناا بۆ را و بااڵ تهرمانی ڕهری و فهروه، 

ا﴿، ت یدا لێێ كی نییهریچ راوبه ُر يِف ُحْكِمِه أََحدِّ ِ ێْ  ك لهنانهته 1.﴾َواَل يرُشێ

(، وأحمد 4806بو داود ) .()السێێید  :حیحدا راتووهتی صێێهیهرموودهفه

(4/24( )16350.)  

ج  ای   وەیەرلێێریچ  و به ڕهی بیروباوهلهسێێهمه تهلهسێێهش مهم لێێ وهبه

 . ناتۆتی وسازش نییه

ب ك زا دهزۆر و ڕه مان ە بهرلهندام پهموو ئهره سیستمی دیموتراسیدا ته له

ناحهحه ل بهگه یهوهق ئهچی ب ك حهملكه مان ره ەیش بهەی بزان ك و 

 .یهنهره ردەوەڕەتیكلی وهو ئه ڕاسته وهل پ ی رازی بوو ئهی گهوه، ئهل وه

 نكیماتانین خهندی بەهتان پابهئیسێێالمییه سێێیسێێتمی دیموتراسێێیدا ته له 

تی تر و یهرچاوهریچ سێێه بوون بهسێێتهی بڕیارن بێ وابهرچاوهخۆیان سێێه

نه یا تهره مافی خۆ یار و  یان دهر بڕ عات ە بۆ خۆ كهنی بهرب بهمهن،   ش 

سالم جیا ده ری لهورهتی جهیهل وه تی خوا ریچ حاتمیه ، چونكهوهب تهئی

 .تی نام ە كییهتاری ه

سایرروهسه -2 سا، بهرانبهتسانن بهموان یهره واته :ی یا سا؟ ر یا اڵم تام یا

، وهلهناوی گهنین بهتان خۆیان دایدهمرۆڤه ته و یاسێێێایهسێێێك لهبهمه

 تی بهندییهیوهریچ په ته و یاسایهش بۆ ئهو پ یهری بهوههر اڵك و سهسهده

                                      
 .26الكهف: 1



 
 رعیدا قی شهكاری و دهواشهنێوان چه ڵبژاردن لههه

 

81 

 

سونەه لت كی لێ ەبوڵ بكاك ئەویش ڕلكه ر بهگهمه نییه وهتهەورئان و  وك 

ین مرتمان كیش ناب ك تهرلهندام پهموو ئهزیاتر لە باری تەسێێێایەتی، ره

سهر ئهسهالری له سا رهرییهروهم  سالمییهمهب ك، بهی یا ڵ گههتان لش ئی

ڕی خۆیاندا ناتۆر و دژوار تانی بیروباوهتییهرهسێێێه ڕ و پرسێێێهبیروباوه

 .وهبەهده

نان -3 ته به دانپ دا تا ئازادی مافی  یانتتان و  ئه ەواو پاراسێێێتەی  و و 

، ی بە دەوری دیموتراسێێێیدا دراوەرمانهو خهر لهدهبه وهم بارهله : ئازادییه

سون ن لێ دهرهدهچەند  سەاتی بۆ دیەی مو بواری  له- وهولتهتهنجام كی تر

پ ی  ب ك تهرچی رهره ڕی بهباوه یهسێێێ ە بۆی رهموو تهڕدا رهبیروباوه

ی خۆی ەیدهدیەی خۆی عه یهی بۆ بكاك، بۆی رهلێێێهباش ب ك و بان ه

ورەش تە ئەندام و ئەو دسێێێت یهزووی لێ رهئاره ی تهو لێێێ وهب ۆڕلك به

سەر دەخواك  سولەدی لە ەی ئەو مافج بەج ی بكاك پەرلەمانی موسون ن 

ن نكۆنی تهمان دهرلهلێێێداری پهی بهوانهئه ر بۆیهره .دەسێێێتەبەر تردووە

 دیەی خۆی  و تاته له ڕاوهن هسێێێی رهحوتم ە لە دژ تهر ره لهەتەن د

ن و نیشێێت ن، تهوه له تهنی خیانهن ن سێێزای تاوادانی پ دا ده ر تهسێێزایه

سیدا موسون ن مافی دیەداری پ دراوهسیستمی دیمه ر لهگهئه راوتاك  ترا

، بیەولك موسێێون ن بیك ئازادە و بیەویك لێێی پێ دراوهوهڕانهن همافی ره

 سێێ ە دراوهرتهره تو چۆن ماف بهرەن ەڕلتەوە لە ئیسێێالم رەر ئازادە! وه
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ولتیش بواری ڕه ك بهبارهسه .نبولرلكخوا و ئیسالم ره ی دژ بهر بیرلكره

فاحیشێێێهرچی خراپهره یسێێێی وداولن پ پ دراوه رمی ڕل هفه به یهره و 

پارلزراوهماف كه به بە مەرج و  مهڕه ە  رهزا یان لە ردوو ال بكرلكندی   ،

لك، بدر جام  تایبەتكراوو ڕل ە پ دراوی فەرمی خۆی ئەن  ەگەڵل جی ەی 

لەریعەتی تیایهسه سی تری دژوار لە گەڵ  سولەدهرۆی ئه به دان پر ی و 

یه لهئیسێێێالمی نهتهیهتان  په م ڕۆژی چوو ناتوانن ده مانرلهناو  یخۆن 

 .وهستەههری بو رانبهبه

نه -4 ته: تاناڵتهسێێێهی دهوهجیاترد بهاڵتهسێێێهده وا كار و تانی ج  ج 

م درووسێێێك ی سێێێتهوهبۆ ئه وهترت جیابكرلەهیه لهری نیعی و دادوهته

بهنه لهب ك،  ئهبهاڵم  لهوهر  یه ی  تهدیموتراسێێێ بهتدا  سێێێتی ده نین 

 ب ك وم درووسێێێك دهترین سێێێتهورهنكو گهم بهر سێێێته، نهیهوهتانهمرۆڤه

 .دونیای ئەمڕۆی پڕ تردووه وهر ئهسهله ن هبه ارانز ره

 ب ك بهموان دهره ته مانییهرلهی سیستمی پهته: دیموتراسی تۆنهتورتی به

سۆزی پیرۆز و به شەوە تە زۆر جار الفی دن سالمی ڕلزی بزانن،بە تاتەی ئی

و پاراسێێتەی ئەو سێێیسێێتمە لێ دەدەن و پەی نی پارلزگاری تردنی دەدەن و 

ڵ گه له دەن ن چارەسێێەر لە دیموتراسێێیدایە! دیموتراسێێی سێێیسێێتم كه

و حوتمەتانی  وهبی هڕوو ده وخۆ ڕوو بهتی راسێێێتهیهلێێێ وه ئیسێێێالمدا به

ل ەیتەوە، ئه سیهرلهندام پهئه ی بووهسهو تهرەندەوە  ب تهك دهمان دیموترا
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یدا ب ك و بەدەوریدا بازنه له موو تارلكی و پ ویسێێێتهمای رهو بەه تهتۆنه

ل وەیەتی پراتتی وهبخول ته ر ی حوتۆ بزان ك نهەرچاو سهل بهكی گهو بە 

خ ر من بكاك و بل ك نه و ەسێێێهزار ئه ر بهگهك، خۆ ئهەورئان و سێێێونەه

ر سێێهو له مایهتی بێ بەهیهوە ەسێێهم ئهتهجێ ئهك ج بهریعهحوتمی لێێه

ئەوەلێێی ج  ای داخی زیاترە ئەوەیە  .رای نییهمرتین بهی واەین تهمیەهزه

لەوە ناتەنەوە تە ئەوان چەندین ل دوانیان لە تەنانەتانەوە و لە  یربخەنكی 

ە لسێێەر ئاسێێتی سێێەرتردایەتیدا لێ دەبیسێێرتلك تە ئەوان وەتو ئیسێێالمی 

لەریعەك نییە و بەو بەایەەوە  ستورەیدئامانجیان ج بەج كردنی  ستا  ە ئ 

سەیان پێ لەبەر تراوە سەری نییە! خەنكیش رەر ئەو ە  ڕازین و الرییان لە

و زۆر جار  ئەگەر دەند نەدەیك لە بەرژەوەندی دەسێێێەاڵك تەواو دەب ك

 مەال و بان خوازی گومرا پ یان دەن ن ئەگەر دەند نەدەن گوناربار دەبن!

ەا تردووە لە ژلر و  یان بە فریشێێێتە ول كدا ئەوانەی الی تۆ خۆ تات  لە 

لەسێێێەرەوە جۆرەرێێا ڕلككەوتن و ل كت  ەیشێێێنت و پێێارە وەرگرتن و 

و رەم لە بزماریش  ڵسێێێەاڵتەدا رەیە رەم لە ناندییان لەگەڵ ئەو دەبەرژەوە

سە یەتەمەتاندا دانی پ دا  ستی تە سەر ئا دەدەن! و بە زۆرلە لەوانەش لە

نراوە، بەاڵم زۆرلە لە لێێێولەكەوتوان رەر ئامادە نین مل بۆ حەق بدەن و 

 .واز لە پالكۆیی و پەتخستەی نیعمەتی بیرتردنەوە بدەن
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نهدەم؟ دەنگ ئهگهر چیه دیل به  
 

نبواردنی ره لداری تردنیان لهپرسی به تان لە زۆربەی واڵتاندا لهئیسالمییه

 ر ەایمهیهگومان و لوباه نهتۆمه تی گشتی پشتیان بهیهل وه ماندا، بهرلهپه

ە خۆ مەسەلەتە ل ،تە ناویان ناوە بەن ە، لە ڕاستیشدا ریایان نابەە بەن ە

 !ڕوون و ئالكرا بەدەر نییەەتاندن كی نخە

 یان بهلدا، پشتو گومانانهو لوباهڕاندنی ئهرگرتن و ت پهلە مەسەلەی سه

رەویان لەرعییەتان بەستووە و گ ابەتەبنالارەزایی خەنكی و الیەن رانیان بە 

لەسەر ئەوەیە! رەروەرا حیزبایەتی زەمكراو و دەمارگیریش ڕۆن كی بەرچاو 

وەنەتەی حەق ببیەیك، یان ئەیبیە ك بەاڵم ڕل ری دەبیە ك و نایەن ك خا

 .رەیە لەوەی تاری پ بكاك و ملی بۆ بداك

پارلزگاریتردنە لە دیەەکەك لەکەدار نەب ك لە  دەن دانبایتۆتتردنی 

ەد بە لو ۆڕایی گانتە بە عەەڵك نەکرلك..سدونیالك کە نەکرلیتە پەیویەکی خ

بەرژەوەندییەتۆ لەم خالقی ئەرزو ئاس نەتان ریچ مەبەسك و نیازو 

بە رەموو ە بۆیو خ ری ئ وە نەب ك،  ئامۆژگارییەم نییە ج ە لە ڕەزامەندی 

ل وەیەر خۆك لە رەنبواردن بە دوور ب رە و توخەی مەتەوە ، ئەگەر واتكرد 
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دیەك سەالمەتە و ڕی ەش لەوانە دەگریك تە دەن یان بۆ دەدەیك بە عەەڵك 

دەن دەرانەمان فریوداوە و تردوومانن بە پێ بكەنن و بڵ ن بەخوا چار ئەو 

پەیوەی بەرژەوەندییەتانی خۆمان، ئ مە بۆ مەعاش و پلەو پایەی تەس تی و 

حیزبی و سیاسی خۆمان تار دەتەین، ئەو داماوانەش باوەڕیان تردووە تە 

ڕاستیدا  له، و دەن  ن بۆ ئەدەن ئەگەر دەند نەدەن گوناربار دەبن

ما ڵ بەهگه له مان تهرلهن دان و پهو دهبایكۆتكردنی ئیەتیخاباك 

ی ەیدهڵ عههگتی لهتایبهگیرین وناتۆتن بهتانی ئیسالمدا ت كدهرتییهسه

خۆییدا  خۆی له وه، ئهتی ك و حاتمیهوحید و وەالئوبەرائو ئولوریهته

 !دیلهبه

ستی ده یهوهتو ئهیدا وهتهەیدهعه رام ە لهحه ی لهوهنزیكبوونه موسون ن له

 ك و پۆلاتی خۆی بسووت ەیك، نابستهسك و جهر بردب ك دهمۆیهبۆ ژیله

بەدیلی ئەوەیە ! چییه رهسووت ەه و ئاگرهسك بردن بۆ ئهدیلی دهبڵ ك به

 دووری لێ ب ریك.

یك بهنهستی بۆ ده رمانك پ كراوهتدا فهەورئان و سونەه تو لهوه یهوهدیل ئهبه

یك و بكه تهدوور ب ریك و بایكۆتی پرۆسه ی بهتهئاگره و خۆك له

 .یكدیەی خۆك بكه پارلزگاری له
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َوأَْعتَزِلُُكْۆ َوَما تَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللرِه َوأَْدُعو ﴿ئیرباریۆ علیه السالم وای ترد: 

بڕلۆ و ل تان داده واعتزلكۆ واته 1.﴾َرِّبِّ َعََسَٰ أاَلر أَتُوَن ِبُدَعاِء َرِّبِّ َلِقيًّا

ی ، ئەوەی ئیرباریۆ علیه السالم ل ی بەر تان ڕازی نابۆ و ل ی بەریۆتهرهتابه

بیری عتهبوو رەر لت ە بوو وەتو ئەم دەن دان و پەرلەمانەەی ئ ستا، به

 ی تۆ بهو ج  هئه م، چونكهتهتان دهتهمڕۆ فەرمووی بایكۆتی پرۆسهئه

تانی ئیسالمی ت دا موو حوتمهیك رهتی دیەی ت دا بكهنیازی خزمه

 تدایهەورئان و سونەه ی لهوهی ئهوانهوپ اه وهل تهوهندهو رهوهترلتهتدهره

تان هنیك ریچ تاتیە ئیسالمییزموونی سااڵنیش دهترلك و ئهنیعاك دهته

تی ریعهله ڕیارلە دژ بهرتردنی ریچ بر دهرانبهبهڕل ر بن له یانتوانیوهنه

 .ئیسالم

زیاتر لە  له تانهلداری تردنی ئیسالمییهزموونی بهش توردستان و ئهوهئه

 وهمانهرلهی پهڕل ه رعیان لهند حوتمی لهچه تدا بزانهیهدهسه تهچاره

د یان تر ەغدهو ەهوهتكردهرعییان رهنالهدیاردەو تاری ند ج كرد؟ چهج به

 ناریجی دیراسی وو مهردهروهك و ئیعالم و پهتانی سیاسهبواره یاسا و له به

و ئاتاری ریعهله ەیدهی دژی عهو دیاردانهموو ئهره ن ادا، لهتۆمه

                                      
 .48مریم: 1
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 به ؟ چونكهموسون نان رەیە چییان البرد و چ نالەرعییەتیان ەەدەغە ترد

ماتانی ی دیموتراسی و بەهسیستم مان بهرلهند بوونی پهحوتمی پابه

خیالفی  ن بهربكهنیع ە دهر حوتۆ و تهتوانن رهده ك، زۆریەهملانییهعه

ر تۆ ره چونكه وهڕووی ب تهسیش ناتوان ك ڕووبهتی ئیسالم و تهریعهله

 یوانهپ ی ڕازیۆ با پ اه و وتووته ڕازی بوویته حوتمی زۆریەه به تاوهرهسهله

ج بەج كردنی ئەوە  لەسەرب ك و سویەدیشك  ەریعەتیشل حوتمی

بوونك  واتهدەبیەی، تهچاو نهك بهو لولەهئه وهبەایەه گیەا له، ئهخواردووه

و  یهو ج  هك پ دانی ئهرعییهله تاندن و ب رهنهخۆ خه له وێ زیاتر نییهله

 به له ێ ناترلك ج هپ كتهچاوتردنی موسون نان و ریاك بۆ دیەهخۆل له

ب ك وەتو موچە و س تی بۆ خۆك نهندی تهوهرژهندێ بهەانی ره سك رده

 كا ەانی اڵتان و پو سەفەری و  لوەقەخانەنشیەی باش و وەرگرتەی سەیارەو 

ەاو بەرژەوەندی تەس تی خۆك و حیزبەتەك، ئیسالمیش  پەیوەندی لە پ

 .پێ پەیدا دەتەیك تەناا وەتو درولۆ بەتارك ر ەاوە و پارەی

دیلی زانی: به ران ئیرباریۆ علیه السالم بهمبهباوتی پ غه ته یهوهدیل ئهبه

ەَْد تَانَْك لَُكْۆ أُْسَوٌة َحَسەٌَة يِف إِبْرَاِريَۆ َوالرِذيَن َمَعُه إِْذ ەَالُوا لَِقْوِمِاْۆ إِنرا بُرَآُء ﴿
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ِه تََفرْنَا بِكُْۆ َوبََدا بَيْەَەَا َوبَيْەَُكُۆ الَْعَداَوةُ َوالْبَْغَضاُء ِمەُكْۆ َوِم ر تَْعبُُدوَن ِمن ُدوِن اللر 

ا َحترىَٰ تُؤِْمەُوا ِباللرِه َوْحَدهُ   .1﴾أَبَدِّ

وو م من دتهم داوای ل بوردن ئهتهتهوم و میللهی ەهبڵ یك ئه یهوهدیل ئهبه

تان ەڵی مرۆڤهی عهزاده به ناتوانۆ تهەورئان و سونەه ته یهم رهرچاوهسه

، بڵێ بە دەستی خۆم نییە موسون ن واتە خۆ بەدەستدانەوەی بۆ وهبیان ۆڕمه

چونكە پەروەردگارم فەرموویەتی:  پ غەمبەرەتەم  پالان فەرمانی 

َن لَُاُۆ الِْخرَيَُة َوَما تَاَن لُِمؤِْمنف َواَل ُمؤِْمەَةف إَِذا ەَََض اللرُه َورَُسولُُه أَْمرِّا أَن يَكُو ﴿

دابڕانك و  2.﴾ِمْن أَْمرِِرْۆ  َوَمن يَْعِو اللرَه َورَُسولَُه فََقْد َ لر َ اَلالِّ َمِبيەِّا

 خرلتهتانی خوای ت دا دهر حوتمهیهپرۆسه تی خۆك لهرائهنیشاندانی به

 وهلك ئهنێ بدر به ند بۆ حوتم كی بهر دهگهنیش ئهگمهده و بهوهن دانهده

 .وهیتهر باش بیر بكهگهئه دیلهو چاترتین به خۆی ڕل ای ڕزگاریته

ب ك، بایكۆتی ئیسالم نه ڕیان بهر باوهره ن هڕه ملانی تهتی عهسایهندین تهچه

ندی دونیایی و سیاسی وهرژهندلە بهر رهبهن لهتهمان دهرلهنبواردن و پهره

ك تهدیەهك ناتوانیك بهن ەورئان و سونەهسون نی خاوهخۆیان، ئایا تۆی مو 

                                      
 .4املمتحنة: 1
 .36األحزاب: 2
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ناریە ك  وهبپارلزیك؟ ئایا ئه ترسەاته و ج  هربایك و خۆك لهك دهالمهسه

 .یكبكه یهو پرۆسهتعالی بایكۆتی ئه ر بهتۆیش له

ند بهپا مان ە تهرلهپه لداریكردن لهتاك بۆ بهدیل دهی داوای بهسهو تهئه

تاك دردهلی یاسا دهوانهپ اه و به وهئیسالمه خوتمەتانی زۆرلە لە به نییه

دیل و ئیرت باسی به وهبخولەیته تهم ئایهتی ب رلك، با ئهچجای ڕلزو حورمه

نزَِل ِمن أَلَْۆ تََر إِ َى الرِذيَن يَزُْعُموَن أَنرُاْۆ آَمەُوا ِِبَا أُنزَِل إِلَيَْە َوَما أُ ﴿تاك: نه

ەَبْلَِە يُِريُدوَن أَن يَتََحاتَُموا إ َِى الطراُغوِك َوەَْد أُِمُروا أَن يَْكُفُروا ِبِه َويُِريُد 

يْطَاُن أَ  االشر ؟  زانی واتای چییهبۆ طاغوك وا ده 1.﴾ن يُِضلرُاْۆ َ اَلالِّ بَِعيدِّ

ی تیعهررسرتلك و یاسا و لهخۆی ڕازی ب ك بپه رسرتاولە تهموو پهره

ری ل ی بێ به و پ ویستههطاغوت وهتی ئیسالم دابە ك ئههریعی لهوانهپ اه

م ربخاك ئهسه وهمانهرلهپه دیەی خوا له نیازه ی بهسهو تهئایا ئه .بیك

ءف فَرَُدوُه إ َِى الل ِه َوالررُسولِ  :وهتهخویەدووهتەی نهئایه  ﴿فَإِن تَەَازَْعتُْۆ يِف َشْ

ِِخِر َذلَِە َخرْيٌ َوأَْحَسُن تَأِْويالِّ﴾  ؟. 2إِن تُەتُْۆ تُؤِْمەُوَن ِبالل ِه َوالْيَْوِم ا

بۆ  یهوهتال تردنهیهو پ ویستی به رهسهی مشك و مڕی لهوهوێ ئهئایا له

دام نو ئهئایا ئه ؟ وهریتهگهك دهس بۆ تتاب و سونەهرتردنی تهسهچاره

                                      
 .60الەساء: 1
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 وهحوتمی ئیسالم ب یڕلته ولوهله خۆی ر ەاوه ڕی بهباوه ته یمانهرلهپه

ءف فَُحْكُمُه إ َِى َوَما اْختَلَْفتُْۆ ِفيِه ِمن ﴿تی: رموویهتعالی فه  نیوهیزانه  َشْ

 ك ج هیان ئایهحوتمی خوا ڕازین؟ ده ولن بهی لهئایا ئەوانه ؟﴾اللرهِ 

 لداردا بهیهو پرۆسهی لهوهرن لهاندا ترس ەهەورئ ی باس ن ترد لهمانهله

 دیل دوورنكو چاترتین بهخۆ تاندید تردن، به ن دان و بهده به بیك نه

 ب ك تهنه وهناا ئهته بوایهتی نهیهمان ریچ خراپهرلهر پهگهئه .یهوهوتەهته

 و دووباره وهنهن داده خرلەهده ر مبهپ غه نلاپاتانی خوا رمانهفه

یردرلك ب  رر حوتم كی وهگهنیش ئهگمهدهترلك و زۆر بهر ئهسهیان لهەسه

باسی  له یدا بااتایهستهجه به بوو موسون ن موچورتهده وهر ئهبهر لهره

َوەَْد نَزرَل َعلَيْكُْۆ ﴿تی: رموویهەورئاندا فه له الله تعالیلداری تردن ت یدا، به

يِف الِْكتَاِب أَْن إَِذا َسِمْعتُْۆ آيَاِك اللرِه يُكَْفُر ِبَاا َويُْستَْازَأُ ِبَاا فاَل تَْقُعُدوا َمَعُاْۆ 

 تی:رموویهرا فهروهره 1.﴾َحترى يَُخوُ وا يِف َحِديثف َغرْيِِه إِنركُْۆ إِذِّا ِمثْلُُاۆْ 

 اللرُه َورَُسولُُه أَْمرِّا أَن يَكُوَن لَُاُۆ الِْخرَيَُة َوَما تَاَن لُِمؤِْمنف َواَل ُمؤِْمەَةف إَِذا ەَََض ﴿

 .2﴾ِمْن أَْمرِِرْۆ  َوَمن يَْعِو اللرَه َورَُسولَُه فََقْد َ لر َ اَلالِّ َمِبيەِّا

                                      
 .140النساء: 1
 .36االحزاب: 2
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؟( پرسیارلكی دیل چییه)به تهسڵی پرسیارهی ئهوهڕای ئهرهڕاستیدا سه له

 دا، لهتهحانه و جۆرهو ناب ك بكرلك له یهن هو بێ به یهوبیدعه رعییهناله

تیتاب و  له ی پ  ن تراوهرمانانهو فهئیسالمدا ئه له :ن ۆلدا ئهوهڵ ئهگه

ترلك و، نی ده)فعل( گولرایه به واته ترداره به یهك جاری وا رهسونەه

ترلك، نی دهگولڕایه)ترر(  به واته دانی تردارهنجام نهئه به یهجاری وا ره

پ شی  ورهخوای گه ته یهوهلی ئهترین بهورهمتاندا گهلایه ك لهنانهته

موو ره ڕر ەان بهباوه داوای ل كردووین واز له ) ال إله( ته خستووه

 ته تهترداره له ( بریتییهبایەین و ئیەجا ) إال   له ردگارلە ج هروهپه

  ی وهرر تردنی ئه، تهەن یكدردگارلتیدا روهو په بوونی ره دان به

و فیعل كی زۆر  خۆیدا فیعله خۆی له ی پ یان ناخۆلهتهرهمبهپ غه پالان

 ن ك:)فضل علۆ السلف( دا ده ابن رجب له .ئیسالمدا له و گرانیشهورهگه

 ل به ألناۆ ما ترتوه إال عىلفأما ما اتف  السلف عىل ترته، فال يجوز العم)

ند ر دهیه تهم ئوممهزانایانی پ شیەی ئه ی تهوه: ئهواته علۆ أنه اليعمل به(

 تاری پێ بكرلك، چونكه رگیز درووسك نییهر واز لێ ر ەانی رهسهله بوونه

 نییه درووسك ته هیانزانیایر نهگهبوون ئهدهنه و تارهرداری ئهستبهوان دهئه

دیل ن ك: بهده بەربولرر یان ن دهش تات ە دهتهپرسیاره .كلتاری پێ بكر
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 رلهجه و پرسیارهم؟ ئهبهمان و دیموتراسی نهرلهنا بۆ پهر من پهگهئه چییه

و  جوانه و دیەهموو ئهره عەی تۆ لهدیەی خوا، یه ر بهرانبهبه بییهدهیان بێ ئه

دیل به ن هبۆ تار و تۆمه و پاراوهسیستم كی تۆتمه ته زنههم نیعاتهته

 نهی رهئایا ڕل ه یك؟دهلكاوی دیموتراسی نهزه ك تاتو خۆك له نابیە

ایا ئ یك یان بۆ لویە كی ترك دەباك؟گهلارلە پ ی ده یشنت بهب ریك بۆ گه

چجای  ووستهك در تهستەولوهئاولكی پیس ب ریك ده ستەولو بهده

ی ئیرت ؟ ئهبەررەم دلك ومیوە ترێ داتودانڕ ؟ ئایا لە د ك ەبوڵ ب كتهنولوه

 مان دەگەڕلك؟رلهدیلی دیموتراسی و پهمادام بۆ به تك بۆچیهەورئان و سونەه

شنت یمان بۆ گهونی مان و نهن ن ئیسالمی و رهخۆیان ئه ی بهوانهی ئهزۆربه

دیل به وهمانهرلهناو په چیەهر نهگهن ن ئهو ئه ندهمان دهرلهتورسی په به

 زاییانخۆیاندا! لاره ڵكەش بەو ەسەیە داماو دەتەن لە گەو ئەو خەن چییه

ج كی ناهمه و نازانن ته تانی ەورئانی پیرۆز نییهتهفسیری ئایهته له

تو دروولۆ وهتار ر ەانی  ناا بهر تهبۆ ئیش پ كردن، نه ڕی ت دایهبیروباوه

مرن ژین و دهیان دهزۆربه .یدا ترنیپێ په و پایهو پله ی زل و پارهو ەسه

تانی بوخاری و ر نازانن تت بهتیەهنهی زل و دروولمی خهڕای ەسهرهسه

ڕێ بزانن زانایان گه وه، لهتان چییان ت دایهسانیدهن و مهموسلیۆ و سونه
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ڕیان بۆ موسون نان ڕوون ج كی بیروباوهناهمه وهرچاوهو دوو سهچۆن له

تاندا رعییهله زانسته له یهو گرند رهدان تت بی ناوازهو سه وهتهتردووه

بایك  یهوهدیل ئهبه .سن لێوان بێ ئاگاترین تهو ئهوهبخولرنلته پ ویسته

 تت به دا و لهتانرموودهفهری و لهر بهسهدا بهو ەورئانهنك لهمهته

ی وهبۆ ئه تانتی پێ البدهر چاوهی سهردهو پهتا ئهرهتاندا، سهرعییهله

و نهیهك ب هتهماڵ و مەانه و خ رە بهتانی پێ بیەیك، ئیەجا ئهجارێ ڕاستییه

لی ناتوانیك وهتوانیك، لهی دهوهتردار له به رك و بیكهوروبهده را بهروهره

 تردوویك لهداوای لتیكی لێ نه ورهخوای گه ترهورهتوانای تۆ گه و له

داوای  وهناو ئیسالمهی بهوانهزۆرلە له جی ای داخه .ب كتوانای تۆدا نه

زۆر جاریش  ، نهوهنازانن بخولەەه نهبێ رهتی الفاتحة بهن سورهتهدیل دهبه

ر گهئه مهن! ئهتهتانی ئیسالمدا دهر رتانی ئی ن و ئهن وان ئه جیاوازیش له

 .بۆ  سانتان پ ویستهده جارێ ئ وهبڕۆن  ڕلە و پ كی بیوم رن، دهبتوانن به

سی جاریل ته ك چۆن بهریعهتان ف ر بن، حوتمی لهتهبالی دیەه ی بهوهئه

 .وهتهووهتیاتاندا تۆ ب ش تهموو الوازییهو رهو به وهڕلتهگهك دهریعهله به
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 له كۆتاییدا دەڵێم:
 ەو ل یەیرعەنال یكلتار  ن دانە: دك بەر ەكیەیە ز،ەڕلب ی ننموسو  ەیئ

 ەل كردنیدارلەو ب ن دانەد ك،لریگەكد ت سالمدایئ یتانەر ی  ج ماەبە ەڵگ

 نەخاو  یبیرەب  یل اك،یدون ۆب ەانیز ەك،ید ۆب ەدارتردنەتەل بواردنداەنر

 .ەڕۆینجڕە ەابیەند   یگلەو  ت ،ەیور ەگ یپادالت
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