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گرفتەاکین مریایت ئمیپراتۆرییەیت عوسامین  ،جارێکی تر  ،بەفۆرمێکی نوێوە دێتە انو گفتوگۆی پریس دەوڵەت
 ،نەتەوەو دەس تورەوە  .ھۆاکری سەرەکیی ئەم کێشەیەش دەگەڕێتەوە بۆ سەرەاتی هەڵوەشانەوەی ئەم
ئمیپراتۆرییەتە هلدوای جەنگی جهیاین یەکەمو داگریكردین ڕۆژهەاڵیت انوەڕاست هلالیەن دەوڵەتە
کۆلۆنیالیس تەاکنەوە  .ئەم داوەشانو دابەش بونەی دواهەمنی دەسەاڵتدارێیت ئیسالمیی هلدونیای مۆدێرندا
بریایرە عەرەبەاکین روبەروی كێشەیەكی فەلسەفییو س یاس ییو ایسایی گەورە کردەوە  .ئەواکتەی بریایرە
ئیسالمییەاکن سەرقاڵی گفتوگۆی ڕیفۆرمی دەوڵەیت تەقلیدیی بون  ،ئەوروپییەاکن هاتنو ئەم پرۆسەیەاین
پچڕاند  .بەزەبری ھێزی سەرابزییو بەپێیی بەرژەوەندییەاکنیان میلەلاتین انوچەکەاین دابەشکردو
دەوڵەتگەلێکی كۆلۆنییان هلسەر وێنای دەوڵەیت مۆدێرن بۆ هەندێک گەالین انوچەکە دروس تکرد  .هلو
سەردەمەوە پریس دەوڵەتو نەتەوە  ،دواکەوتنو پێشکەوتن  ،شەرعییەیت س یاس ییو مۆنۆپۆڵکردین
دەسەاڵت دەبن بەکێشەی موزمین دەسەاڵتدارێیت هلانوچەکەدا .
گوماین تێدا نییە دەوڵەیت مۆدێرن هەڵگری سێ ڕەگەزی سەرەکییە کە هلس ێکوچکەی " نەتەوە  -دەوڵەت
 -دەس تور" پێکدێت  .ڕاس تییەكی نەشاردراوەشە كە ئەم سێ ڕەگەزە هلگەڵ دیدگای ئیسالمگەراییدا
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بەرامبەر بەچەمکی دەوڵەت تەاب نییە  .ئەم زەبرەی دونیای مۆدێرنیش هلسەر جەس تەی ئەتەینو گروپە
ئایینییەاکین ئەو سەردەمەی ئمیپراتۆرییەیت عوسامنیی  ،وای هلزۆرینەی بریایرە ئیسالمییەاکن کرد کە بری
هلوەاڵمی نوێ بکەنەوە  ،بۆئەوەی هلم کێشە تیۆرییەی انو دونیای مۆدێرن رزگاراین بێت  .گەڕانەوە بۆ
چەمكی خەدلونیی بو بەلکییل دەرگای ئەو كێشە تیۆرییەی دونیای عەرەب کە کۆلۆنیالزیم هلڕێگای
هەڵوەشاندنەوەی ئیپراتۆرییەیت عوسامنییەوە فڕێیدابوە انو پرۆسەی مۆدێرنەوە  .دایرە چەمکە
خەدلونییەکەش وەاڵمێکی کۆین بۆ تیۆری دەوڵەیت مۆدێرن دۆزییەوە ؛ واتە بەرامبەر بەس ێکوچکەی
فەهلسەفەی س یاس یی " دەوڵەت  -نەتەوە – دەس تور " س ێکوچکەیەیک تراین داھێنا کە هلچەمکی "
ئیسالم  -دەوڵەتو دین " ـە بەرجەس تە بوو .
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دەوڵەیت ئیسالمیی دژ بەدەوڵەیت نەتەوەیی
ئەوانەی بەپریس فەلسەفەی س یاس یی دەوڵەتەوە سەرقاڵن  ،ئەو ڕاس تییە ساانیە دەزانن کە كێشەیەیک قوڵی
تیۆریی هلنێوان دەوڵەیت ئیسالمو دەوڵەیت نەتەوەییدا ئامادەیە  .ئەم کێشەیەش دەکرێت هلم خااڵنەدا
چڕبکەینەوە :
یەکەم  -ئیسالم پێچەوانەی دەوڵەیت نەتەوەیی هیچ نیشتامینێكی س یاس ییو جوگرافیی نییە  ،اتوەكو پێویس یت
بەدەس تورێكی نەتەوەیی بێت بۆ گروپگەلێكی جیاوازی ئەتینو ئاییین كە هلانو جوگرافیایەیک س یایسو
ئیداری دایریكراودا دەژینو بەماان مۆدێرنەکەی پێیان دەگوترێت نەتەوە .
دوهەم  -سەرچاوەی دەس تور هلئیسالمدا شەریعەیە كە ھیچ ماانیەكی نەتەوەیی هلخۆی انگرێتو بۆ هەمو
اتكێكی موسڵامن یەك ڕێسای كۆمسۆپۆلێیت هەیە  .ئەمەش بەپێچەوانەی دەس توری دەوڵەیت انس یۆانهلكە
اتكەاکن تیایدا اتكی ایسایی انو دەوڵەتێکی دایرکراون كە هلچەمكی هاونیشتامینیبوندا بەرجەس تە دەبێت .
س ێهەم  -چەمكی هاواڵتیی این هاونیشتامینیی بەماان مۆدێرنەکەی هلئیسالمدا غائیبە  ،چونكی چەمکی
نیشتامین ئامادە نییە  .نیشتامین هلئیسالمدا گەر هەش بێت بەماانی ماڵی ئیسالم اکردەاکت  ،واتە ئەوەی
هلخانەبەندی دیدی ئیسالم بۆ جهیان بە ( دار الاسالم ) انودێڕدەكرێت  .ماڵی ئیسالم  ،این کوردانەی
بکەینو بڵێنی " ساابیت ئیسالم " ئەو جوگرافیایەیە كە هلژێر چەترەکەیدا هەمو موسوڵامنێك جێگەی
دەبێتەوەو ژایین بەپێیی رێسااکین شەریعەت ڕێکدەخرێت  .ئەم چەمکەش دەقاودەق پێچەوانەی چەمكی
نەتەوەیە بەماان مۆدێرنەکەی  ،چونکە س نوری س یاس ییو ایسایی دەوڵەیت نەتەوەیی هلو نیشتامینە پێکدێت
کە هاواڵتیاین ئەو جوگرافیایە تیایدادەژینو مافەاکنیان هلچوارچێوەی دەس تورێکدا پارێزراوە کە ئاینی
سەرچاوەی ایساداانن نییە  .بەم ش ێوەیە ئاینی سەرچاوەی ئینتامیی ئینسانەاکن نییە بۆ ئەو نیشتامینە
نەتەوەییە  ،بەاڵم دەتوانێت ببێت بەیەکێک هلشوانسە کولتورییەاکین نەتەوە  .هەر ئەم راس تییەشە وادەاکت
هلو پێدراوە سادەیە بگەین کە بۆچی بەرامبەر بەچەمكی نەتەوە هلئیسالمدا چەمكی " ئوممە " اکردەاکت .
چەمكی ئوممە این كۆمەڵەی ئیسالم  ،چەمكێكە هلسەر عەقیدەو هاواکریی دەس تەجەمعی ئایینییانە بەندە ،
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نەك هلسەر هاواکریی نیشتامیینو پەیوەندارێیت ( ئینتامی ) نەتەوەیی  .فیقھیی س یاس یی ئیسالم تەهنا بەوە
انوەس تێت کە جهیان بۆ دانیش تواین " دار الاسالم " دا کورتباکتەوە  ،بەڵکو هەمو ئەوانەی هلدەرەوەی
ساابیت ئیسالمدان دەچنە خانەی " دار احلرب " ـەوە  .واتە بەپێچەوانەی چەمکی دەوڵەیت نەتەوەیی
مۆدێرن  ،کە هەمو دەوڵەتێک خاوەین سەروەریی خۆیەیتو وەکو ئەندامێک هلخێزاین نێودەوڵەاتندا دان
بەس نورەاکین دەھێرنێتو ڕێز هلسەروەریی نەتەوەییەکەی دەگریدرێت  " ،دار احلرب " این " دار الکفر "
هلچەمکی ئیسالمیی جهیادیدا بەو شوێنانە دەگوترێت کە هلدەرەوەی دەسەاڵتدارێیت ئیسالمدان  .ئەم
دیدگایەش بڕوای وایە کە هلگەڵ ئەو جوگرافیا دەسەاڵتدارێتییانەی دەرەوەی هەمیەنەی ئیسالمدان ،
پەمیاین ئاشتیی انبەسرتێت  ،بەڵکو تەهنا ئاگربەست این بەچەمکە ئیسالمییەکە " ھودنە " هەیە  .واتە
اتوەکو ئەو شوێنانە نەبن بەبەش ێک هلجەس تەی ئیسالم  ،کە دایرە هلڕێگای " فتوحات " ـەوە
پیادەدەکرێت  ،دونیای ئیسالم هلشەڕێکی تەجئیلکراوە هلگەڵیاندا .
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دەوڵەیت عەقالینو خەدلونزیم
هلاکتێكدا یەكێك هلدەس تكەوتەاکین دەوڵەیت عەقالین خۆرئاوایی برییت بو هلجیاكردنەوەی ئاینی هلدەوڵەت ،
دەبیننی هلچەمكی فەلسەیف ئیسالمدا بەماان ڕیفۆرمیس تەكەی كە پش یت بەخەدلونزیم دەبەست  ،ئیسالم
بۆخۆی دینو دەوڵەتە  .ئەم دیدەش دایرە هلگەڵ چەمكی مۆدێرنەدا یەكناگرێتەوە گەر نەڵێنی انكۆكی
دوژمنانەاین هەیە  ،چونكی هلدەوڵەیت عەقالنیدا دەوڵەت ئاییین نییە  ،نەک بەو ماانیەی کە دژ بەدینە،
بەڵکو بەو ماانیەی کە ئاینی ئایدیۆلۆژایی دەوڵەت نییەو هەمو ئاییندارێک بەێب جیاوازیی دەتوانێت
مومارەسەی رسوتەاکین خۆی باکت  .بەێب ڕەچاوکردین کەمینەبونو زۆرینەبونیان  ،رێزی ئامینو عەقیدەی
هەمو گروپە دینییەاکن دەگریدرێت  .بەپێچەوانەی دەسەاڵتدارێیت هلئاییندا کە چەمکێکی پریۆزەو
رەخنەکردین دەچێتە خانەی کوفرەوە  ،دەوڵەیت عەقالین مۆدێرن هەڵدەسێت بەداماڵیین هەمو پریۆزییەك
هلدەسەاڵت  .هلبری ئەمریو سوڵتان کە نوێنەری خودان هلسەر زەوی  ،شەرعییەیت س یایس بەدەس تور
دەدرێتو هلرێگای دەزگا مەدەنییەاکین دەوڵەتەوە دەسەاڵتەاکن دابەشدەکرێنو س نورو توااناین دایریدەکرێت
 .بەمچەش نە س یاسەتو س یاسەمتەدار هلدەوڵەیت مۆدێرین عەقالنیدا شایس تەی گۆڕانو ڕەخنەلێگرتنە ،
بەاڵم هلدەوڵەیت ئیسالمییدا ئەم خەسڵەتە ئامادە نییە  ،چونكی وەکو بریایری عەرەب عیل اوملیل دەڵێت :
هەمو ڕەخنەیەكی دەوڵەت بەپێویست دەبێت بەڕەخنە هلنوێنەرەاکین خودا هلسەر زەوی  ،هەمو
داوااکرییەك بۆ گۆڕان  ،دەبێت بەكوفر  ،هەمو كوفرێكیش زساكەی گەورەیە .
بەش ێوەیەیک گشتیی دەتواننی بڵێنی كە ڕیفۆرمیس تە ئیسالمییەاکن وەکو دەس تەبژێرێکی کۆمەڵگایەیک
دواکەوتو  ،هەر زۆر زو هەستیان بەگرنگی عەقڵو خوێندنو زانست كرد بۆ پێشکەوتین کۆمەڵگاکەاین .
هەر ئەم واقیعەش وایلێکردن کە پەیوەندییەیک ئۆرگانیی هلنێوان پریس " دادپەروەری " و کێشەی "
دواكەوتن " دا دروستبکەن  .هلسەر ئەم بناغەیەش ابنگەوازی " شۆڕش ێكی فیكری " این كرد  .ئەم
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ابنگەوازەش وەکو ئالبێرت حوراین دەڵێت  :هلژێر درومشێکدا تەبریری بۆدۆزرایەوە کە بریتیی بو هل " :
ئەوەی پێغەمبەر هلڕێگای وەحیەوە پێیگەشت  ،فەلسەفەش دەتوانێت هلڕێگای مەعریفەوە پێیبگات " .
هلم چركەساتە مێژویییەوە هەوڵی پێكەوەگرێداین ئیسالمو فەلسەفە هلالیەن ڕیفۆرمیس تە ئیسالمییەاکنەوە
دەس تپێدەاکت  .بۆئەم مەبەس تەش پشتیان بەفەیەلسوفاین بەانوابنگی دونیای فیکری ئیسالمیی دەبەست ،
هلوێنەی ئینب روشدو ئینب سینا .
بریایراین ئەو سەردەمە هلوێنەی تەهتاویو ئەفغاینو موحەمەد عەبدو كە هلژێر اکریگەریی فەلسەفەی
ڕۆش نگەرییدا بون  ،اکراین بۆ بەعەقالنیكردین ئیسالم دەكرد  .ئەم ش ێوازەش هلاکرکردن هلپرۆژەی
ڕێنیسانیس ئیسالمیدا بەرجەس تەبو  .شوێنپەجنەی ئەم بریایرانە بەسەر تێڕوانیین ڕۆش نبریە
انس یۆانلیس تەاکین عەرەبەوە ھێندە دایربو  ،کە وای هلزۆربەاین کرد هلگەڵ جیابونەوەی عەرەب نەبن
هلئمیپراتۆرییەیت عوسامنیی  ،بەڵكو پرت هلگەڵ ڕیفۆرمكردین ئەم ئمیپراتۆرییەتە بونو هەوڵیاندەدا
دەسەاڵتدارێتییەكی ئیسالمیی هلسەر بناغەی " دادپەروەریو یەكساین " هلگەڵ توركەاکندا بنیاتبنێن .
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قەیراین نوخبەی س یاس یی هلکوردس تان
هلمڕۆدا ملمالنێیەیک جەنگاوەرانە هلسەر پاشاموەی ئەم مریاتە جارێکی تر گەڕاوەتەوە انو جهیاین عەرەبییو
ئیسالمییو هلوێشەوە پەڕیوەتەوە انو دونیای کوردس تانیش  .پڕۆژەی انس یۆانلیس یتو پان انس یۆانلیس یت
عەرەبیی شکس یت گەوەری ھێناو رێنیسانس ێکی نوێیی فیکری جهیادیی پڕ ئیشاکیل ئیسالمیی هلسەردەمی
پۆست کۆلۆنیالیدا دەبیننی  .هلپاڵ ئەمەشدا سەردەمی داوەشانێکی هەمەالیەنەی سیس تەمی دەوڵەت
هلانوچەکەدا سەرهیەڵداوە  ،سەردەمێک کە دەوڵەیت نەتەوەیی بەماان قوترییەکەی دەمێکە هلقەیرانێکی
قوڵدایەو ئەمڕۆش ئیسالمی جهیادیی وەکو لکییل ئەو قوفڵە مێژوییەی انو دونیای مودێرنەی پاش کۆلۆنیالزیم
 ،خۆی بەرجەس تەدەاکت .
کوردس تانیش بوە بەبەش ێک هلم ملمالێن ئاڵۆزو هەمەالیەنە  .گەرچی کوردس تان بەێب خواس یت خۆی بوە
بەبەش ێک هلم ملمالنێیە  ،بەاڵم بزوتنەوەی نەتەوەیی هلکوردس تاندا گەر خواستێکی پەهنانیشی هەابیە ،
ئەوا گەیشنت بو بەم قۆانغەی کە ابس هلدەوڵەتو دەس توری کوردس تان باکت  .قەیراین دەوڵەت -
دەس تور  -نەتەوە پریس سەرەکییو هەنوکەیی انو کۆمەڵگای کوردس تانە  .ئەوەی هلم پانۆرامە س یاسییەدا
بەش ێوەیەیک پارادۆکس دێتەبەرچاو بریتییە هلوەی کە ھێزە س یاسییە اندینییەاکین کوردس تان هلبری ئەوەی
دەس تور هلپریس ئاییندا بێالیەنبکەن  ،وەکو پڕۆژەی مۆدێرنە بەرهەمیھێناوە  ،هاتون خۆاین کردوە
بەبکەرێکی بێالیەن  .ئەوان پریس ئایینیان فڕێداوەتە انو کۆمەڵگای مەدەنییەوەو خۆش یان کردوە
بەتەماشاکەرێکو سەیری ئەو ملمالێن فیکرییو کۆمەاڵیەتییە توندە دەکەن کە هلسەر کەالوەی ئەم پرسەدا
تەقیوەتەوە  .هلاکتێکدا شەڕێکی دەس تەویەخەی بەانو فیکریی هلنێوان هەردو تەوژمی دینییو س یکوالری
دەس تیپێکردوە  ،کەچی ئەمان وەکو ڕاوچییەیک بێدەنگی دەنگی هاواڵتیان  ،تەماشای پێشهاتەاکن دەکەن .
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بەرامبەر بەمەش هلسەر پریس دەسەاڵتدارێیتو سەرۆاکیەتیدا شەڕێکی دەس تەویەخەی س یاس ییو ایسایی
هلنێوان ھێزە س یاسییەاکندا سەرهیەڵداوە  ،وەکو ئەوەی دووا ویس تگەی مێژو تەهنا هلم پرسەدا خۆی
قەتیسکردبێت  .هەردو شەڕەکە یەک میاکنزیم ئاراس تەیدەاکت  ،ئەویش میاکنزیمی پریس سیس تەمی
دەسەاڵتدارێتییە هلواڵیت ئێمەدا  .هلپاڵ ئەمانەشدا کوردس تان بەقوڵرتین قەیراین داراییو ئابورییو ئینسانییدا
تێدەپەڕێت کە هەندێکیان پێویستیان بەچارەسەریی خێراو ئەواین تریش یان بەدەس تاکریکردین بونیادیی هەیە
 .هلانو ئەم هاوکێشە ئاڵۆزەشدا :
جەنگی داعش
رێککەوتین ئێران  -ئەمریاک
هەڵگریسانەوەی شەڕ هلنێوان تورکیاو پەکەکەش کۆی دۆخەکەی هلکوردس تاندا ئاڵۆزتر کردوە  .هەر
هلئەگەری تەرەفبەندیی نوێیی س یاس یی  -سەرابزییەوە اتدەگاتە ئەگەری پێکداداین چەکدارانەو شەڕی
انوخۆ هلسەر لیس یت To-doدایە  .سەرۆیک هەرێمو سەرۆک وەزیرانەکەی برازایشی جگە هلفرۆشتین
نەوتو خەمی دەسەاڵتو مانەوەی خێزانەکەاین هلحومکڕانییو کۆنرتۆڵی ساماین نەتەوەیی  ،ئەوهلواییت
س یاس یی تراین نییە  .گەر دۆیخ خانەبەندی س یاس ییش بەم ش ێوەیە مبێنێتەوە کە ئێس تا هەیە  ،پاریت دو
رێگای هلبەردەمدایە  .این ئەوەات هلسەر پریس سەرۆاکیەیت سازشدەاکت  ،این ئەوەات اتکڕەوانە
بەش ێوەیەیک فۆرماڵ حومکڕاین کوردس تان دەاکت  .بەم ش ێوەش نەخشەی س یاس یی دەسەاڵتدارێتیی
ئەمارەتییانە بەرهەمدەھێننەوەو شوێنگەی س یاس یی کوردس تان ھێندە الوازدەکەن کە بەرگەی ئەم هەمو
جەنگە انوەکییو دەرەکییو گرێکوێرە س یاس ییو قەیرانە ئابورییانە انگرێت .
کۆمەڵگای کوردس تان هلدوڕایین دابەش بونێکی تری س یاس ییو فیکرییو ئیداریدایە  .ئەوەی ئێس تا
ڕودەدات  ،قەیراین نێوان ئیسالمی س یاس ییو عەملانییەت نییە  ،وەکو هلڕوکەشدا دەردەکەوێت  ،چونکە
هلپشت ئەم قەیرانەوە قەیرانێکی قوڵی تر اکردەاکت کە قەیراین نوخبەی س یاسییە هلکۆمەڵگای کوردس تاندا .
ئەم نوخبەیە ھیچ تێڕوانینێکی بۆ فەلسەفەی حومکڕانیی نییە  .ئەوەی هەیەو نییە بریتییە هلسەرئێشەی
موزمین اببەیت مانەوەی سەرۆک این البردین  ،سازان این دابڕان  .ئمیزای رێککەوتنە سرتاتژییو
اتکتیکییەاکن  ،ریفۆرمی سیس تەمی س یاس ییو پەمیانو مژدەی سەرۆکەاکن چبوکرتین مسداقییەتیان نەماوەو
مامتنەی کۆمەڵگااین هلدەس تداوە  .بۆمنونە پێش چەند ساڵێک ابرزاین بەڕەمسی گویت " هلالبردین من ئاسانرت
نییە " ،هلدووا بەایننامەش یدا کە پەایمێکە بۆ ھێزە س یاسییەاکن بەکوریتو کوردی دەڵێت  :گەر نەسازێن
هلسەر مانەوەم بەسەرۆیک هەرێم  ،پێکەوەژایین س یاسیامین ئاسان انبێت  .ئەمە س یاسەت نییە  ،ئەمە
گەمەی مندااڵنە  .هلنێو ئەم گەمەیەشدا ئیسالم وەکو چەکێکی کۆن هلشەڕێکی نوێیی انو هاوکێشە
س یاسییەاکندا بەاکردەھێرنێت .

5

جەس تەی س یاس ییو کۆمەاڵیەیت وەکو گۆڕەپانێک بۆ ملمالێن
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سەرەات اب تەماشایەیک انو جەس تەی کۆمەڵگا بکەینو بزاننی ئەم ملمالنێیە چۆن بەڕێوەدەچێت ؟
ھێزە س یاسییەاکن هلرێگای رۆڵی چاودێرو ھیچنەکردەییو بێدەنگییانەوە شەڕەکەاین فڕێدراوەتە انو
شەقامەوە  .شەڕەجنێو بێڕێزییو هەڕەشەکردن هلنێوان هەردوبەرەی بەانو ئیسالمییو عەملانییدا جێگای
بەگفتوگۆی عەقالین چۆڵکردوە  .دایرە ئەم پرسە شاایین شەڕێکی عەقالنییەو نەش یاوە بکرێت بەجێگای
تەراتێین گروپگەلێکی دینیی این عەملاین کە ئەم اکیەیە بوە بەکەرەسەیەک بۆ دروس تکردین سەرمایەیەیک
س یاس ییو رەمزیی بۆاین  .سەرەات دەمەوێت ئەو ڕاس تییە الین کەم تیۆرییە بڵێم کە نە ئەم ھێزو کەسە
دینییانە نوێنەری ئایینن  ،نە ئەم کەسو ھێزە عەملانییانە اتکە نوێنەری پڕۆژەی مۆدێرنەن  .وێناکردین دونیای
مۆدێرن هلالیەن گروپێک هلعەملانییەاکنەوە وەکو ئەوەی ئاینی هلشۆس تەی شەقامی س یاسەتو کۆمەڵگادا
بێت  ،نەک هەر راست نییە  ،بەڵکو تەعبری هلزۆرینەی زۆری کۆمەڵگا دمیوکراتییە ئەوروپییەاکنیش اناکت .
ئەم وێناکردنە مەترس یدارە بۆ ئاینی ھێندەی هلکۆمۆنزیمەوە نزیکە ئەوەندە هلعەملانییەیت دمیوکراسییەوە نزیک
نییە  .ئێمە هلزۆرینەی دەوڵەتە عەملانییەاکین دونیادا ھێزی س یاس یی دمیوکراس امین هەیە کە ات سەر ئێسقان
کۆنزەرڤاتیڤنو هەڵگری بەهای ئاییننی  .پاریت دمیوکرایت مەس یحی ئەڵامین منونەیەیک بەرجەس تەی ئەم
پەیوەندییەی نێوان عەملانییەتو ئایینە  .واتە سیس تەمی عەملانییەیت دمیوکرایس ماانی کوشتین بەها ئایینەاکن
نییە هلکۆمەڵگادا  ،بەڵکو نیوتراڵکردن این بێالیەنکردین جەس تەی دەوڵەتە هلئاینی بەگشتییو مەزهەبێکی
دایریکراو بەاتیبەتیی .
بەرامبەر بەوەش ھێزە ئایینییە سەهلیفو مەال دیگیتاڵەاکین انو میدایی مۆدێرمنان هەیە  .ئەم ھێزانە وێنای
عەملانییەت بەبەدئەخالقییەیک گەورەی کولتوری خۆرئاوا دەکەنو بەداڕمانێکی بێوێنەی شەرەفو کەرامەیت
موسڵامانن دایدەنێن  ،وەکو ئەوەی جگە هلکۆمەڵگای موسڵامانن ھیچ کۆمەڵگاو ئایینێکی تر نەبێت کە
خاوەین بەهای ئەخالقییو کۆمەاڵیەتیی اتیبەت بەخۆی بێت  .ئەم تێڕوانینە تەهنا پەیوەندیی بەجەھەلوە نییە
 ،بەڵکو پەیوەندییەیک قوڵی هەیە بەگاڵتەجاڕییەوە بەعەقڵی ئینساین ئێمە  .پەیوەندی بەدروس تکردنەوەی
دوالزیمی " دار الاسالم " و " دار احلرب " ـەوە هەیە کە هەر گەجنێک زمانێک بزانێتو تەماشای
ئینتەرنێت باکت  ،دەزانێت ئەمە چ سەفسەتەیەیک بێامنەیە .دایرە اباڵترین منونەی ئیسالمییە سەهلفییەاکن بۆ
ئەم داڕمانە بریتییە هلجەس تەی ژنو پریس شەرەف  .سەرەات دەبێت ئەو راس تییە بزاننی کە
کورتککردنەوەی ئاینی خۆی بۆ جەس تەی ژنو شەرەف ھێامیە بۆ تێنەگەیش تنێکی قوڵ بۆ ئاینیو رۆڵە
رۆحییەکەی هلکۆمەڵگادا  .راس تییەیک نەشاردراوەیە کە نەک تەهنا ئیسالم  ،بەڵکو هەمو ئایینەاکن
پەیوەندییەیک گرفتئامێزاین هلگەڵ پریس ژانندا هەیە  .ئەمەش بەوە چارەسەر انکرێت کە ئاینی وەکو
کولتورێک بسڕینەوە  ،بەڵکو نەھێڵنی ببێت بەپێوەر بۆ ژنبون این پیاوبون  .پریس جێندەر  ،کۆڵەکەیەیک
ئۆرگانیی بەدمیوکراسییکردین دونیای ئێمەیە  ،بۆیە ملمالین ژانن بۆ وەدەس تھێناین مافەاکنیان تەهنا شەڕکردن
نییە هلبەرەی ئایییندا  ،بەڵکو شەڕکردنە هلگەڵ کۆی سیس تەمی پیاوساالریی کە ئاینی یەکێکە هلکۆڵەاکین .
هلمڕۆدا تەهنا فێمینیس یت چەپ بوین نییە  ،بەڵکو فێمینسییت ئایینیشامن هەیە  ،چ هلمەس یحییەتو چ
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هلئیسالم  .ئەوە گرفیت کۆمەڵگای ئێمەیە کە اتوەکو ئێس تا ھێزی وای بەرهەمنەھێناوە  ،بۆئەوەی شوێنگەی
پیاو هلئاییندا هلقباکت .
رەهەندێکی تری وێناکردین عەملانییەت بەس تالنیو سەدامو ئەسەدو پیشانداین وەکو مەترسییەک بۆ ئاینی ،
چەواشەکردنێکی بەئەنقەستو بێوێنەی دیدگای ئینساین ئێمەیە بۆ بەها گەورەاکین عەملانییەیت دمیوکراس یی کە
یەکێک هلکۆڵەکەاکین بریتییە هلرێزگرتن هلئاینیو پاراستین مایف ئامینداران بۆ مومارەسەکردین رسوتە
دینییەاکنیان بەێب جیاوازیی  .هەروەکو گومت هلخۆرئاوا ھێزی س یاس یی دمیوکرامتان هەیە کە پاراستین بەها
کۆمەاڵیەتییەاکنو رسوتە ئایینییەاکن بۆاین یەکێکە هلپرنسیپە س یاسییەاکنیان  .بۆیە بەستنەوەی عەملانییەت
بەبێدینییو دژەدینییەوە دو ھۆاکری سەرەکیی هەیە  ،این ئەوەات هلبێئاگاییەیک گەورەو نەزانینێکی قوڵەوە
سەرچاوەی گرتوە  ،این ئەوەات پروپاگەندەیەیک بەئەنقەستو چەواشەاکرانەی ئایدیۆلۆژیی هەندێک مەالو
ھێزی دینییە هلڕێگای میدایو مزگەوتو ھێزە س یاسییەاکنیانەوە  .گەر رۆژێک هلرۆژان ھێزە دینییەاکین
ئێمە گەیشتنە ئەو ئاستو تێگەیشتنەی کە هلژێر چەتری دەس تورێکی دمیوکراس یی بێالیەندا هلڕوی دینییو
ئایدیۆلۆژییەوە  ،بەرگریی هلبەها کۆمەاڵیەتییو ئاینییەاکین کۆمەڵگای ئێمە بکەن  ،ئەوا هەنگاوێکی
گەورەاین انوە بۆ دروس تکردین پەیوەندییەیک نوێیی هلنێوان ئاینیو دونیای دمیوکراسییەتو مۆدێرنە .
ئەوەی هلم بەینەدا جێگای سەرجنە ئەو کولتوری جنێوەیە کە هلگفتوگۆی پریس عەملانییەتدا بەرهەهماتووە .
ئەم کولتوری یەکرتشاکندنو یەکرت بەشەیتانیکردنەش پەیوەندییەیک قوڵی بەئەخالیق س یاسییەوە هەیە  .ئەم
کولتورە  ،داھێنانێکی نوێیی ئەو ھێزە سەهلفییو ئیخوانییەیە کە دەیەوێت فەزای گش یت کوردس تان
بەهەڕەشەو جنێو کوشتین مەعنەوی کەسەاکن هلڕێگای تەکفریاینەوە داگریباکت  .ئەمەش پێدەچێت
پرۆبەی پێشوەخیت ئەو کۆمەڵگایە بێت کە ھێزە س یاسییەاکمنان هلدەس تورە پارادۆکسەکەایندا پێشنیاراین
کردوەو دەاینەوێت هلنێوان سەوابییت ئاییین ئیسالمو مافەاکین مرۆڤدا هاوسەنگییو تەابییەک بدۆزێتەوە .
پرس یارەکە ئەوەیە کە ئەوان اتوەکو ئەمڕۆ نەاینتوانیوە چبوکرتین تەابیی س یاس یی هلنێوان خۆایندا بەرهەمبھێنن
 ،چۆن دەتوانن هلنێوان سەوابیتەاکین ئاییین ئیسالم هلگەڵ مافەاکین مرۆڤدا تەابیی بدۆزنەوە .
سەوابیتگەلێک کە هەر مەالیەکو ھێزێکی ئایینیی  ،هەر قواتخبانەیەیک فیقھییو واڵتو نەتەوەیەک ،
بەئارەزوی خۆیو بەپێیی بەرژەوەندی گروپییانەی خۆی  ،تەفسریی ئەو سەوابیتانە دەاکتو ژمارەاکین
دایریدەاکت  .بۆیە من ڕام وایە ئەوەی کە هلئاییین ئیسالمدا نەبێت  ،خودی سەوابیتەاکنە بەسەوابیتیی .
اکیەکەی تریش کە ھێزە س یاسییەاکن هلپاڵ جەس تەی کۆمەڵگادا شەڕەاکین خۆاین تیادا بەاتڵدەکەنەوە ،
جەس تەی س یاسییە  .هلجەس تەی س یاسیشدا ملمالنێکە فڕێدراوەتە انو پەرهلمانەوە  .پەرهلمانێک کە
سەرۆکەکەی انچارە بۆئەوەی هەیبەیت دەزگاکەی هلهەڕەشەی پاریت بپارێزێت  ،کۆنسوڵی بیانییەاکن
ابنھگێشتباکت  .لژینە دەس تورییەکەیش جگە هلگەمەی پۆکەرێکی س یاس یی نێوان ئەنداماین حزیبەاکن  ،ھیچ
کەس ێک این دەزگایەیک کوردس تاین این بیانیی بێالیەین پس پۆڕی ئەو بوارەی تێدا نییە  .ئەمەش دەمانبات
بۆ پێشهایت موفاجەئات هلهاوکێشە س یاسییەاکندا  .چەندە کەس چاوەڕێیی ئەوەی نەدەکرد کە " یەکگرتوی
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ئیسالمی " ببێت بەھێلکەی زێڕین هلنێوان پاریت هلالیەکو گۆڕانو یەکێیت هلالیەیک تر  ،ئەوەندەش
دەبێت چاوەڕێیی ئەوەبنی کە دەس توری کوردس تان ببێت بەجێگای سەفەقایت بەرژەوەندیی حزیبیی هلنێوان
ھێزە س یاسییەاکن کە هلدوتوێدا ئیسالمی س یاس یی بەێب شەڕکردن جەنگەکە بباتەوە  .هەروەکو چۆن
دەس توری پێشنیارکراو هلقۆانغی سەرەاتدا سەوابیت ئیسالمیی تێدا نەبو  ،بەاڵم ابرزانیی بەکەیفی خۆی ئەو
مادەیەی بۆ زایدکرد  ،چونکە پێویس یت بەدەنگی ھێزە ئیسالمییەاکن هەبو  ،ئاوهاش هلداهاتودا دەبێت
چاوەڕواین پێشهایت تر بکەین کە بەپەلی یەکەم کۆمەڵگای مەدەنییو ژانین کوردس تانو نەوەاکین داهاتو
ابجەکەی دەدەن  .ملمالنێیی نوخبەی س یاس یی هلکوردس تاندا ڕو هلپارچەبوین زایتر دەاکتو بەم چەش نەش
جەس تەی س یاس ییو کۆمەڵگا تویش داوەشاین زایترو گەورەتر دەبێت  .بۆیە من وایدەبیمن کە پەیوەندییەیک
قوڵ هلنێوان فەلسەفەی س یاس ییو هەیکەیل دەسەاڵتدارێتیدا هەیە کە هلدیدی ھێزە س یاسییەاکین
کوردس تاندا غائیبە  .بۆتێگەیشنت هلم تێڕوانینەش دەبێت کەمەکێک بگەڕێینەوە بۆ مێژو .
اکتێك ابس هلکۆاتیهیاتین سەردەمی دەسەاڵتدارێیت ڕەهاگەریی ( )Absolutismusهلئەوروپا دەکرێت ،
وەکو نۆربێرت ئێلیاس دەڵێت  :ماانی ئەوەیە كە دەسەاڵت هلدەس یت اتكەكەس دەسەنرێتەوە چیدی پاشا
این خێزانێك انبێت بەخودی “ ”Subjektسەروەرێیت دەوڵەتیی  ،بەڵكو گەل این هاواڵتیاین ئەو هەرێمە
دەبن بەو خودە مێژوییە  .هەر هلم ڕوانگەیەشەوە دەتواننی هلوە تێبگەین بۆچی دمیوكرایس بەدەسەاڵیت گەل
این سەروەرێیت گەل انودێڕدەكرێت  .پرۆسەی بەعەقالنیكردین سیس تەمی دەسەاڵتدارێیت ماانی ئەوەیە كە
چیدی پاشا این مری بەئارەزوی خۆی دەستنیشاین چەش ین ڕێكخستین پەیوەندییەاکن نەاکت  ،بەڵكو
چەشنێك هلڕێككەوتین ئەبسرتاكت جێگەاین دەگرێتەوە کە هلدەس توردا بەرجەس تەدەبێتو دەسەاڵیت
سەرۆکیش دایریدەاکتو دەخیاتە ژێر چاودێرییەوە  .ئەم مۆدێەل هلدەسەاڵتدارێتیی مۆدێرن جیاوازیی هلنێوان
اتکەاکنو گروپەاکنو هەرێمەاکین انو دەسەاڵتدارێتییەکەی اناکت  ،واتە هەمو اتكێكی ئەو واڵتە هلهەر
جوگرافیایەیک ئەو دەسەاڵتدارێتییەدا بژی  ،بەهاومافو هاوبەشو هاوچارەنوس دەبینێت  .لێرەوە چەمكی
هاونیشتامینیبون جێگا بەچەمكی ڕەعیەت چۆڵدەاکتو چەمكی دەس تور جێگای خێزانو بنەماڵە نەبیەلاکن
دەگرێتەوەو گریفاین دەوڵەتو گریفاین فەرمانڕەوا هلیەكرت جیادەکرێتەوە  ،واتە هلئاس یت ئابوریشدا
سیس تەمی زەریبەدێتە اکیەوەو هەمو كەس ێك بەێب هلبەرچاوگرتین شوێنگەی کۆمەاڵیەتییو ئاس یت ژایین ،
دەبەسرتێتەوە بەو سیس تەمە .
بەم چەش نە یەكێك هلخەسڵەتە هەرە گرنگەاکین سیس تەمی دمیوکراس یی بریتییە هلداهێناین سیس تەمی
ئیدارەیەیک عەقالینو بێالیەن  .هەرئەمەش وایکردوە اکتێک ھێزێکی س یاس یی هەڵژباردن بباتەوە ،
انتوانێت بەئارەزوی خۆی دەس تاکری پرنسیپەاکین دەس تور باکت  ،بەڵکو هلژێر چەتری ئەو دەس تورەدا
دەیەوێت پرۆگرامە س یاس ییو ریفۆرمەاکین بۆ چاکرتکردین کۆمەڵگاو خۆشگوزەرانیی اتکو گروپەاکن
پیادەباکت  .پرۆسەی بەعقالنیكردین ئیدارەو بەعقالنیكردین ماف دو اکیەی گرنگی داهێناین سیس تەمی
عەقالنییەیت مۆدێرنەن  .ئەمەش ماانی ئاسودەییو ئاساییش ێك بۆ هەمو اتكەاکن دەگەیەنێت كە جیااکری
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هلنێوان مافەاکنیان انكرێت  .بۆ ئەم مەبەس تەش هلفەلسەفەی س یاسییدا ابس هل " ئاساییشی ماف "
دەکرێت  .واتە فۆرمێک هلدڵنیابون این ئاساییش ێك بوین هەیە كە مایف كەسەاکن تیایدا هلڕوی ایساییەوە
پارێزراوە  .ئەم " ئاساییشی مافە " ماانی ئەوەیە كە هاونیش امتنییەاکن تریس ئەوەاین نییە اتكەكەس ێك ،
هلوەزیفەی سەرۆاکیەتییەوە  ،این بەڕێوەبەرایەتییەوە بەئارەزوی خۆی بتوانێت مافەاکنیان زەوتباکتو
جیااکری هلنێوان اتكەاکنو گروپەاکن بەرهەمبھێنێتو بەپێیی دورو نزیکییان هلخۆیەوە  ،پەلو پایەاین
بەسەردا دابەش باکتو دەوڵەمەنداین باکت  .هلهەموی گرنگرت سەرۆیک هەڵژبێرداو انتوانێت بۆ هەمیشە
وەک رابەرو سەرۆیک واڵت مبێنێتەوە .
ئەو سیس تەمە س یاسییەی کە ئەمڕۆ هلکوردس تاندا شەڕی گەورەی انوەتەوە  ،هەمان ئەو سیس تەمەیە کە
دەتوانێت بۆ مانەوەی خۆی موغامەرەی گەورە بەدەس تورو پریس مایف مرۆڤەوە باکت  ،اکتێک بزانێت کە
ھێزە دینییەاکن پشتیوانیی هلئەبەدیکردین دەسەاڵیت ئەمری دەکەن  .هەر ئەم واقیعەشە وایکردوە کە کۆی
ئەم پرسو کێشانە هلکوردس تاندا جگە هلملمالنێیەیک توند هلسەر دابەشکردین دەسەاڵتو سامان  ،ھیچ
رەهەندێکی نیشتامینیی تری نییە  .دایش ئیسالم یەکێکە هلداشە هارەاکن  ،پەاتتەیەیک گەرمەو کەس
انیەوێت بیخاتە انو هلپیی دەستیەوە  .هەر ئەمەش وایکردوە هلو نھێنییە بگەین کە بۆچی ھیچ ھێزێک
هلمڕۆدا نەوێرێت دەس یت بۆ بباتو پێشنیاری دەس تورێکی مەدەنیی دمیوکراس یی بێالیەن هلڕوی دینییەوە
باکت  .ئەو ھێزانەی کە خەمی دمیوکراسییانەو ڕەخنەی دەسەاڵیت سوڵتاین دەکەن  ،دەبێت ئەوەندەش
جورئەیت س یاس یی ئەوەاین هەبێت کە اکیەی ئاینی هلجەس تەی دەس توری واڵتیشدا بێالیەن بکەن ،
چونکی دەس تورێکی دمیوکراس یی بێالیەن بەتەهنا ماانی جیاکردنەوەی جەس تەی سوڵتان نییە هلجەس تەی
دەوڵەت  ،بەڵکو بێالیەنکردین دەوڵەتیشە هلرەهەندی دیینو ئایدیۆلۆژیی  .چەندە سوڵتانزیمی س یاس یی
ئەگەری دیکتاتۆرییەیت هلهەانوی خۆیدا مەاڵسداوە  ،ھێندەش بوین ئاینی بەکەرەسەی تەرشیع
سوڵتانزیمێکی ئاییین هلهەانو خۆیدا هەڵدەگرێت  .کۆمەڵگای ئێمەش وەکو هەمو کۆمەڵگااکین دونیای
مۆدێرن  ،کۆمەڵگایەیک فرەئاییینو فرەئەتینو بەرژەوەندییە  .ئەرکێکی ئەخالقییو س یاسییە کە پارێزگاریی
هلم پلورالزیمەی کۆمەڵگای خۆمان بکەینو یەک ھێزو یەک دینو یەک ئەتین سەروەریی دەسەاڵتدارێیت
داهاتوی کوردس تان ئمیالنەاکت  .بۆیە نەک ئینتامیی دینییو ئایدیۆلۆژیو خێزاین  ،بەڵکو چەمکی
هاواڵتیبونو رێزگرتن هلپلورالزیم اتکە گەرانتێکی فەلسەفەی پێکەوەژایین کۆمەڵگای س یاس یییە هلکوردس تاین
س بەیدا .
تێبیین  :هەندێک هلتێزەاکین ئەم واترە گەڕانەوەیە بۆ لێکۆڵینەوەیەمک بەانوی  :بەعسزیم  ،پڕۆژەی
تەواوکردین شوانس ێکی تەواونەبو  .کە هلگۆڤاری سەردەمی ڕەخنەدا باڵوبوەتەوە .
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