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F
کۆڕی هاوبەشی هەردوو بەڕێزان:

 )د عومەر عەلی و م عبدالرحمن محمد عارف(

لــە دونیــای کــۆن و نوێــدا وە بــە گەواهــی مێــژوو ئــەو ســەرکردانە ســەرکەوتنیان 

بەدەســتهێناوە کــە حســابیان بــۆ بیروبــاوەڕی کۆمەڵگەکــەی خۆیــان کردبێــت، 

تاکــە  تەنهــا  بێــت،  بــوو  لۆژیکــی  نــا  ســاختەو  باوەڕەکەشــیان  گەرچــی 

ســەرکردەیەك نەبێــت لــە نــاو هەموویانــدا جیاوازبــووە ئەویــش پێغەمبــەر بــووە 

محمــد درودی خــوای لەســەر بێــت، هــۆکاری ســەرکەوتنەکەی ئەویــش بــۆ ئــەو 

هێــزە بەهێــزە ئاســامنیە بــووە کــە مەبەســتی بــووە ئــەو پەیامــە بــگات بــە گشــت 

ــن  ــە دەبینی ــت، بۆی ــەش نەبێ ــێ ب ــی ب ــەس لێ ــەی ک ــی و ڕەحمەتەک مرۆڤایەت

ــە  ــەنەی ب ــن تەش ــەرکردەکەی زۆرتری ــی س ــە دوای نەمان ــە دین ــتە تاک ــا ئێس ت

ــادا کردبێــت. دونی
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غانــدی و جیڤــاراو زۆرێــك لــەو ســەرکردانەی کــە ناونیشــانی کاریزمایــی و 

پاڵەوانێتــی بــواری سیاســەت و ســەرکەوتنیان پــێ دەدرێــت پشــتیان لــە 

بــاوەڕی کۆمەڵگەکەیــان نەکــرد، بــە جیــا لــەو ســەرکردە کارتۆنیانــەی ئەمــڕۆ کــە 

بــەردەوام چاویــان لــە ڕۆژئاوایــەو بەبــێ ئــەوان خۆیــان خاوەنــی بڕیاری سیاســی 

نیــن، لــە کاتێکــدا زۆرینــەی چاودێــران و سیاســیەکان نەقدیــان بــۆ ئــەم جــۆرە 

ــە. ــتەمۆییە هەی ــکۆیی و دەس پاش

و  تازەگــەری  نــاوی  لەژێــر  ڕۆژئــاواو  پاشــکۆیەکی  وەك  کــە  واڵتانــەش  ئــەو 

و  بینیــامن  دەرکەوتــن  خەڵەتێنــەردا  بریقــەدارو  نــاوی  زۆر  و  عەملانیــەت 

دەبینیــن چــۆن شــۆڕش دوای شــۆڕ بەرپــا دەکرێــت بەســەریاندا، هــۆکاری ئــەو 

ــەو  ــە شــەرقداو ئ ــە ل ــاوە جیاوازانــەش فەشــەلی عەملانیەت شــۆڕش و بەهــارو ن

پێــاوەی کــە بــەزۆر ویســتوویانە لەپێــی میللەتــی بکــەن تەنــگ بــووەو بەپێــی 

ــێ: ــاعیرێك دەڵ ــەروەك ش ــردوون! ه نەک

پێی پەتی باشە تا پێاوی تەنگ

النەی چۆڵ خۆشە تا النەی وە جەنگ

ــی  ــاوە لەپێ ــەو پێ ــە زۆر ئ ــان ب ــتوویانە ی ــاختانە ویس ــەرکردە س ــەو س ــەاڵم ئ ب

میللەتەکــە بکــەن یــان دەبێــت جەنــگ هەڵبژێــرن، هەربۆیــە ڕۆژهەاڵتــی 

ــەش  ــتە چەورەک ــڕاوە! دەس ــێ نەب ــی ل ــەڕو جەنگ ــی ش ــت بەبەردەوام ناوەڕاس

ــێ  ــێ و ک ــارك ک ــی، موب ــەدام، قەزاف ــێکی وەك س ــڕاوە، کەس ــامدا س ــە ئیس ب

ــە  ــەچ ئاراســتەو چــۆن ئاراســتە کــراوە کەچــی دوای شکســتیان ب ــە ب کــە ڕوون

بەرگێکــی  لەبەرکردنــی  ســعودیەو  ســەفەرێکی  یــان  مونافیقانــە  نوێژێکــی 

خیانــەت بەنــاوی عەمــرەوە شکســتەکان دەدەنــە پــاڵ ئیســام!.

ــژووی ســەردەمی  ــە مێ ــی: گــەر ل ــاژەی پێکــردوو ووت ــی ئام وەك د عومــەر عەل

ئــەو  لــە چوارچێــوەی  هــەر  بێــت  بــوو  و شــەڕێك  ناکۆکــی  خەالفەتیشــدا 
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ــەو  ــی پێی ــۆی ئالیەتەکان ــام خ ــتی ئیس ــی ڕاس ــە دین ــووە ک ــازیانەدا ب چاکس

قبوڵــی نەکــردووە بەنــاوی دینــەوە قۆرخــکاری و پاوانخــوازی بەنــاوەوە بکرێــت، 

ئــەوەی ئەمــڕۆ وەك تانــە لــە ئیســامی دەدەن و بــە دینێکــی ئاژاوەگێــڕی 

وێنــا دەکــەن، هــەروەك وتیشــی خــۆ گــەر گریــامن دیــن هــەر بــە شمشــێریش 

ــێر  ــە شمش ــتی ب ــورد پێویس ــك وەك ک ــچ میللەتێ ــۆ هی ــا خ ــەرکەوتبێت ج س

نەبــووە! دەبــوو کــورد ئــەو شمشــێرە مــاچ بــکات کــە ببێتــە مایــەی سەرخســتنی 

و بەدەســتهێنانی مافەکانــی، چــام میللەتانــی تــر ســودیان لــەو شمشــێرە 

بینیــوەو کــورد ســودی لــێ نەبینێــت، ئێســتە کــورد پێویســتی بــە چــەك 

و تەقەمەنــی هــەر واڵتێــك هەیــە کــە یارمەتــی دەری بێــت و مافەکانــی بــۆ 

ــە،  ــۆ تەنهــا شمشــێرەکەی ئیســام جێگــەی قســە لەســەر کردن بســەنێتەوە ب

بــۆ تــۆپ و تەیــارەی نەیارانــی کــورد بــە سوپاســەوەو بــە ناڕاســتەوخۆش قبــوڵ 

بکرێــت بــەاڵم هێــزی ئیســام بەلەکــەداری بــاس بکرێــت، بــۆ چەکــی واڵتانــی 

ــە. ــی ی ــەش ن ــەی قس ــوردو جێگ ــۆ دژی ک ــووە ب ــن بەکارهات دوژم

بــە وردی تیشــکی خستەســەر  وەك مامۆســتا عبدالرحمــن محمــد عــارف 

ناوبــرد کــە بەســەردیواردا خــۆی  بــە فکرەیەکــی  ئــەو جــۆرە عەملانیەتــەو 

سەرخســتبێت و بەبــێ حســابکردن بــۆ کۆمەڵگــەو ڕاوەرگرتنیــان بــەزۆر هەوڵــی 

خــۆ ســەپاندنی داوەو قاچاخانــە خــۆی خزاندووەتــە نــاو کۆمەڵگەی کــوردەواری، 

ئــەوەی کــە ئەمــڕۆ بەنــاوی عەملانیــەت و لەژێــر بیرۆکــەی ئیلحادیــدا بــەردەوام 

ــەوە نارشیــن دەکات و دەڵــێ باشــە ئەگــەر  گومــان بــاو دەکاتــەوەو ئیســام ب

ئێمــە ئیسامیشــامن قبــوڵ بێــت چ جــۆرە ئیســامێك بێــت؟ ســعودی بێــت! 

ئەڤغانــی بێــت! یــان عەرەبــی و فارســی بێــت! گەرچــی دەکرێــت هەمــان 

ــە هەمــان لۆژێــك هەمــان  ــەڕووی عەملانیــەکان بکرێتــەوەو ب پرســیاریش ڕووب
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ــوڵ  ــەی ئەگــەر عەملانیەمتــان قب ــا ئ ــەوە ئای ــان ئاراســتە بکرێت پرســیاری خۆی

کــرد چ جــۆرە عەملانیــەك بێــت؟ ئەمریکــی بێــت! بەریتانــی بێــت! ئیســپانی 

ــان ... بێــت! ی

ــۆ  ــەی وتەکانیــداو وەك وەاڵمێکیــش ب ــە میان ــی یــش ل هــەروەك د عومــەر عەل

ــاوا شۆڕشــکرا بەســەر  ــە ڕۆژئ ــی هــەروەك چــۆن ل ــەك وت پرســیاری ئامادەبووی

دینــی مەســیحیەتدا دەکرێــت ئەمــڕۆش ئــەو واڵتانــەی کــە نــاوی خۆیــان نــاوە 

ــی  ــی دەرەک ــە هزرێک ــەك ب ــەاڵم ن ــت ب ــەردا بکرێ ــیان بەس ــامی شۆڕش ئیس

ــە  ــەو ل ــگێڕیەیی تێدای ــەو شۆڕش ــی ئ ــدە بەش ــام ئەوەن ــودی ئیس ــە خ چونک

بەدەســت  خــۆی  مافەکانــی  دەتوانێــت  شــەرعیەکاندا  دەقــە  چوارچێــوەی 

بهێنێــت، بەجیــا لــە دەقــە دەســتکاری کراوەکانــی مەســیحیەت کــە گــەر 

ــەن و  ــی بک ــۆن حوکم ــی چ ــان دەزان ــت نەی ــە بەردەس ــەیەکیان بهاتایەت کێش

پرســیاریان لــە پیــاوە پیــرەکان دەکــرد کــە جــاران ئــەو کێشــەی چــۆن چارەســەر 

ــراوە. ک

ــە  ــی ل ــزان مامۆســتا عبدالرحمــن محمــد عــارف و د عومــەر عەل هــەردوو بەڕێ

ــە  کۆڕەکەیانــدا کــۆك بــوون لەســەر ئــەوەی کــە پێــی دەوترێــت عەملانیــەت ل

ــێ دینــی و  ــە گشــتی وێنایەکــی ب ــدا ب ــی ناوین ــە ڕۆژهەاڵت ــان ل کوردســتاندا ی

ئیلحادیــان لــە مێشــکی تاکــی کــوردا دروســت کــردووە، لــە کاتێکــدا هــەر بــە 

ــە  ــەوەی ل ــە ل ــاوازی هەی ــت جی ــرە دەگوزەرێ ــەوەی لێ ــە ئ ــوەرە عەملانیەتەک پێ

ڕۆژئــاوا کاری لەســەر دەکرێــت، وەك د عومــەر عەلــی بــە چەنــد منوونەیــەك و 

وەك بەڵگــەی ڕاســتێتی خســتیە ڕوو کــە چــۆن لــە ڕۆژئــاوا بــوار بــە مومارەســەی 

دیــن دەدەن و حســابی تایبەتــی بــۆ دەکــەن گەرچــی سیاســەتی ئــەو واڵتانــە 

بــە پێچەوانــەی الی خۆمــان لــە ناوخــۆدا سیاســەتێکی نەرمــەو بــۆ دەرەوە ڕەقــە 

بــەاڵم لــە کوردســتاندا لــە ناوخــۆدا بۆخۆمــان خراپیــن و بــۆ دەرەوە نەرمیــن!
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هــەروەك مامۆســتا عبدالرحمــن محمــد عــارف لــە تــەوەری یەکەمــی وتەکانیــدا 

شــیری  حه رامــی  بــه   ژیانیانــدا  قۆناغێكــی  لــه   ئه وانــه ی  پێــدا:  ئاماژەیــان 

ئیســامیان خــواردووه  بــه اڵم ئێســتا بوونه تــه  ته تــه ری عه ملانیه تــی كوردیــی!

وەك د عومــەر عەلــی ش دیســان دووپاتــی کــردەوەو وتــی: ئــەو بۆشــاییانەی کە 

لەنێــوان خەڵــك و عەملانیەتــدا دروســت بووە یەکجــار زۆرن لــەم کۆمەڵگەیەداو 

ــەو ئەقڵیەتــە پاوەنخــوازەی کــە پێــش کۆمەڵگــە  ــۆ ئ هەمووشــی دەگەڕێتــەوە ب

خــودی عەملانیەتــی نارشیــن کــردووەو خســتووەتە ژێــر پرســیارەوە! بەجۆرێــك 

وێنــەی عەملانیــەت لــە زهنــی تاکــی کوردیــدا دروســت بووە واتــە دژە دیــن و دژ 

بــە بەهــا کۆمەاڵیەتیــەکان، لــە کاتێکــدا ئەکرێــت عەملانیــەت لەســەردەمێکدا 

وەك دژە دیــن و بەرانبــەر مەســیحیەت ئــەو مانایــەی هەڵگرتبێــت کــە بەرانبــەر 

ئــەو دەســتەاڵتداریەتی و ســتەم و قۆرخکاریــەی پیاوانــی مەســیحیەت، بــەاڵم 

لــە بنەڕەتــدا وا نەبــووە عەملانیــەت دژی ســتەمێکی پاوانخــوازی کاری کــردووەو 

ــە  ــە سیاســەت جیاکــردەوە ب ــە هاتــن و دینیــان ل ــەو قەیرانان ــوون ل ــۆ دەربازب ب

ــە هەندێــك  شۆڕشــکردن بەســەر ئاینــی مەســیحیەتدا. وە ڕەخنــەی تونــدی ل

ڕۆشــنبیری بــواری عەملانــی گــرت بەوە کــە نەیانوانیــووە وەك ئیســامیەکانیش 

ــاوی ئەوانــەوە کاری خــراپ دەکــەن وەك  بەدەنــگ بێــن بەرانبــەر ئەوانــەی بەن

وتــی: بــە بــڕوای مــن وەك چــۆن هێزێــك یــان الیەنێــك لێــرەو لــەوێ دروســت 

دەبێــت بەنــاوی ئیســامەوە کارانێــك دەکات و زانا ئیســامیەکان لێــی بەدەنگ 

دێــن و دەیکــەن بــە هــەرا لەســەری و بەڵگــەی بــۆ دەهێننــەوە کــە کارەکانیــان 

لــە چوارچێــوەی شــەرعدا جێگــەی نابێتــەوە یان الیــداوە دەبــوو ڕۆشــنبیرانیش 

لــە ئاســت ئــەو کەســانە بەدەنــگ بهاتایــەن کــە عەملانیەتیــان تاپۆکــردووە بــۆ 

خۆیــان! وە لەبەرانبــەردا دەنگێکــی وا نــی یــە یــان نابیســرێت بــەم کۆمەڵگــە 

ــە،  ــە هەی ــە ک ــتمە عەملانیەتەی ــەو سس ــەی ئ ــە پێچەوان ــەم وێناکردن ــت ئ بڵێ
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عەملانیــەت بریتــی نــی یــە لەبــەراز خــواردن و ڕابــواردن و مەســاج خانــەو 

ــاڵ  ــەو جــۆرە شــتانە!. نەهامەتیەکانــی گەلــی کوردیشــی خســتە پ دیســکۆو ئ

ــەوە  ــەر بگەڕێین ــە گ ــژوو ئێم ــاهیدی مێ ــە ش ــە ب ــزرو بیرکردنەوان ــۆرە ه ــەم ج ئ

بــۆ مێــژووی ئــەم حیزبــە کوردســتانیانەی کــە ئێســتە لەســەر عەملانیــەت 

پۆلێــن دەکرێــت و لــە خەباتــی شــاخیانەوە تــا ئــەم کاتــە بەبــێ هیــچ دوو 

ــە  ــان کردووەت ــی کوردی ــتەکانی گەل ــن خواس ــن بڵێی ــك دەتوانی ــی و گومانێ دڵ

قوربانــی ئایدۆلــۆژی عەملانیــەت، ئەویــش بــە هەڵــە واتــە بەشــێوەیەك وێنــای 

عەملانیەتیــان لــە ناخــی تاکــی کــوردا کێشــاوە کــە واتــە بــێ دینــی لــە کاتێکــدا 

ــە  ــە ل ــەك ئیســام! هەربۆی ــووە ن ــە مەســیحیەت ب ــەر ب ــە بەرانب ــێ دینی ــەم ب ئ

شــاخەوە تــا ئێســتە ئــەو بۆشــاییە لەنێوانــدا دروســت بــووە!

ــتاندا  ــە کوردس ــامی ل ــی ئیس ــتبوونی ئەحزاب ــەرەکی دروس ــەرە س ــۆکاری ه ه

ــتێکی زۆر  ــەوە ش ــە بیربکەین ــك لۆژکیان ــەر تۆزێ ــە گ ــووە، چونک ــە ب ــەر ئەم ه

نالۆژیکیــە ئەحزابــی ئیســامی لــە واڵتــی ئیســامیدا هەبێــت! یانــی چــی 

ــت  ــدا بێــت! دەکرێ ــی ئیســامی تێ میللەتێــك خــۆی مســوڵامن بێــت و حیزب

ــەوەی  ــزب و جیاکردن ــەاڵم حی ــت ب ــامی هەبێ ــۆری ئیس ــراوی جۆربەج ڕێکخ

خــۆت لــە خەڵکــی بەنــاوی ئیســامەوە جێگەی پرســیارە! بــەاڵم ئەو بۆشــاییەی 

ئەحزابــە عەملانیــەکان دروســتیان کــرد ئەویــش بــە دژایەتــی کــردن و حســاب 

بــۆ نەکردنــی دیــن تــا ئێســتە ئــەم فــەوزا لــە کوردســتاندا دروســت بــووەو 

ــدا  ــدا وە لەسەردەمێکیش ــامی و عەملانی ــەر ئیس ــت بەس ــەش بێ ــی داب خەڵک

ــر دابــەش بێــت  ــداوە، دوات ــدا ڕووی ــاوی ئیســام و کافــرەوە لەنێوانیان شــەڕ بەن

ــە  ــە هیــچ شــتێکدا ل ــاوازدا، ل ــی جی ــاو فکــرو ئایدۆلۆژیای ــن بەن بەســەر چەندی

ــی  ــەک ن ــرت منوونەی ــیەکەی گ ــەس کورس ــن و هەرک ــش ناچ ــی غەربی عەملان

یــە بەخۆشــی وەك ئــەوەی لــە ڕۆژئــاوا هەیــە بــەری بــدات، هەردەبێــت لەســەر 
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ــك  ــایی و لێ ــوو بۆش ــەو هەم ــت! ئ ــەق الیبەری ــە ش ــان ب ــت ی ــیەکە مبرێ کورس

دووریــە کــە زۆر جێگــەی پرســیارو رسوشــتی نــی یــە بــۆ هەرێمکــی چکۆالنــەی 

قەیرانــاوی و باوەڕپێنەکــراو، کــە دەبــوو هەمــووی پێکــەوە کاریــان بــۆ ئــەوە 

بکردایــە ئینتیــامی خەڵکیــان بــۆ خــاك و نەتــەوەو دینەکەیــان کــە هەرچێ بێت 

هەبێــت و بۆشــاییەکە بەجۆرێــك لــێ نەکــەن کەســێکی دینــدار خــۆی بەجیاواز 

ــەدا هەبێــت. ــەم واڵت ــی ل ــێ کەســی و میوان ــەت و ب ببینێــت و هەســتی غورب

ئەگــەر کێشــەی ئــەم بۆشــاییە نەبوایــە بــۆ کۆمەڵێــك مــەال کــە هەمــووی دژی 

بەعــس بــوو نەیانتوانــی لەگــەڵ ئــەم هێــزە ئەگــەر فعلــەن نیشــتامنیە بتوانــن 

ــوو. ــر بزووتنــەوەی لــێ دروســت ب ــەوەی دوات کار بکــەن، ئ

ــگ و  ــە تفەن ــە نوک ــایش ب ــە ئاس ــا بردبوویان ــوو ت ــان گرتب ــەالر کابرایەکی ــە ک ل

ــەوەی  ــێ ئ ــراوەو بەب ــی گی ــەر چ ــت لەس ــەوەی بزانێ ــێ ئ ــە بەب ــەق و چەپۆک ش

قســەی بــۆ بکــەن، لــەوێ وتبــووی تەنهــا پێــم بڵێــن لەســەرچی منتــان گرتــووە 

ــا هــەزار  ئەویــش وتبــووی تــۆ ئیســامیت! ئەویــش وتبــووی کــورە بــەرم دەن ب

کفــر نەکــەم لــە داخــی ئێــوە! هەرکــە وای وتبــووی ووتبویــان بەریــدەن بەخــوا 

ــوو  ــر دەرکەوتب ــرد، دوات ــری نەدەک ــانی کف ــە ئاس ــاوا ب ــە ئ ــامی بوای ــەوە ئیس ئ

ــوو  ــاش ب ــەر ب ــردا! ه ــێکی ت ــەڵ کەس ــووە لەگ ــەی لێکچ ــووەو ناوەک ــە ب بەهەڵ

نەیانکوشــتبوو چونکــە کوشــتنی بەهەڵــەی لــەم شــێوەش بەداخــەوە هەبــووە!

کابرایــەك  داوە،  نیشــانی خەڵــك  کاســپی  وەك  هێــزی خــۆی  عەملانیــەت 

دەیگــوت ئــەم چەکدارانــە چەکەکانیانــم وەك خاکەنــازو قوڵنگــەو ئالیەتــی 

ئیشــکردن دێتــە پێــش چــاو.

ــەی  ــە زەمین ــت ل ــدا هەبێ ــەڵ دین ــی لەگ ــی دژایەت ــەدا هەرچ ــەم واڵت ــەاڵم ل ب

واقعیــدا ئاســانکاری بــۆ دەکرێــت، ڕاقیســەیەك موچەکــەی بەرانبــەر ســێ 

مەالیــە، جێگــەی گشــتی دەدرێــت بــە شــەخس بــۆ کردنــەوەی مەرشوبخانــەو 
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پێــوەرەکان زۆر فشــۆڵن و بــە منــداڵ مــەرشوب دەفرۆرشێــت و گوێ بــە خەڵکی 

ناوچەکــە نادرێــت گــەر لەگــەڵ ئــەو کارەدا نەبێــت، لــە ئەوروپــا ئیمــزا کاری پــێ 

دەکرێــت و تەنهــا یــەك دراوســێ قســەکانی جێگــەی ئیعتبــارە بــەاڵم لێــرە!

بۆیــە ئــەوەی خــۆی کــردووە بــە نوماینــدەی عەملانیــەت لــەم واڵتــەدا میزاجــی 

شەخســی خــۆی و حــەزو ئارەزووەکانــی کــردووە بــە پێــوەر نــەك هیــچ دەقێــك 

ــەدەرەوە  ــە ل ــەوە ک ــەی ببێت ــدا جێگ ــا کۆمەاڵیەتیەکان ــوەی بەه ــە لەچوارچێ ک

زۆر بــەرز دەنرخێرنێــت و لێــرە نرخــی ســەلکە تورێکــی نــی یــە.

لــە دەرەوە فکــر ئــازادە دەتوانیــت باســی فکرەکــەی خــۆت بکەیــت هەتــا 

ــان دینەکــە جیــاواز بێــت لەگــەڵ بەرانبــەرو  هەندێــك جــار خــودی فکرەکــە ی

پێچەوانــەی یەکریــش بــن، وەك د عومــەر عەلــی ووتــی مــن لــە مزگەوت باســی 

یەکتــا پەرســتی بــۆ خەڵکــی دەکــەم، بــەاڵم لــە کەنیســە عیســا ســەالمی خــوای 

ــان  ــەکان خواکەی ــە مەعبــەدی بووزی ــە خــوا وەســف دەکــەن، ل لەســەر بێــت ب

لەبــەردەم بیناکەیــان دانــاوە، لــە مەعبــەدی ســیخەکان مشــك و مانــگا، بــەاڵم 

مــادام نەگاتــە ئاســت ئەکشــنێکی نەخــوازراوە هەمــوو ئەوانــە ئاســاییە، بــەاڵم 

لێــرە لەســەر ووتارێــك ڕۆژنامەنــووس کــوژراوە، لەســەر قســەیەك دەمــی خەڵــك 

هــەڕاوە، لەســەر قســەیەك فەســڵ کــراوە، لەســەر قســەیەك گواســراوەتەوە.

هەربۆیــە دیمەنەکانــی کوردســتان لەمــاوەی 2٤ ســاڵی ڕابــردوودا بهێنــەرە 

ــەوە دەڵێــن وێنــەکان دەدوێــن ئیــر  ــە تیڤیەکان بەرچــاوی خــۆت وەك چــۆن ل

ــاکات. ــەکردن ن ــە قس ــت ب پێویس

بــەاڵم ئەمانــە لەبــری ڕۆشــنربی کاریــان بــۆ گەوجاندنــی خەڵــك کــردووە، وەك 

دەوترێــت ماســی لــە ئــاوی لێڵــدا زووتــر ڕاو دەکرێــت.

کابرایــەك هەبــوو جــاش بــوو ســەردەمی بەعــس و هەمــووی دەزانێــت موچــەی 

جــاش 80 دیــار بــوو مانگانــە، کــە ڕاپەڕینــە بــوو دواتــر بوو بــە پێشــمەرکە زۆرجار 
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پرســیاریان لــێ دەکــرد کــە موچەکــەت چەنــدە؟ ئەویــش دەیگــوت بەخــوا هــەر 

80 دینارەکەیــەو زیــادی نەکــردووە.

پەکەکــە دوای ســااڵنێکی توالنــی و خەباتی شــاخ ئێســتە دەگاتە ئــەو قەناعەتە 

کــە بۆشــاییان لــە نێــوان خۆیــان و خەڵکــدا دروســتکردووەو کۆنگــرەی ئیســام 

و دیموکراســی لــە ئامــادە )دیاربەکــر( دەبەســتێت کــە  د عومــەر عەلــی خــۆی 

ئەنــدام بــووە تێیــداو دەڵــێ: بــە هەمــوو ئیعرافاتێکــەوە لــە کۆنگــرەدا دەوترێت 

ئەزموونــی مەدینــەوەو پێکــەوە ژیانــی دەســتەاڵتدارێتی محمــد درودی خــوای 

ئێســتەدا،  ئێمــەو  ئەزموونــی  لەگــەڵ  لێکچــووە  چارەســەرو  بێــت  لەســەر 

ــازەکان باالنســی دەنگــەکان  ــە یــەك وتــەو پشــتگیری هاوڕەگەزب دەمیرتــاش ب

دەگۆڕێــت ئاخــر هەقــی ئــەوە نــی یــە تەمبــێ بکرێــت کــە مافــی ئــەو نــی یــە 

ئــەو قســەیە بــکات و هەڵــەی ئــەو دواتــر ئێمــە هەموومــان باجــی دەدەیــن.

ئەگــەر مــاوەی حوکمڕانیەتــی ئــەم هەرێمــە حوکمێکــی ئیســامی بوایــە! 

پەڵەیەکــی ڕەشــی گــەورە دەبــوو لــە مێــژووی ئیســامیدا.

بــە کــورت و پوختــی دەکــراو وە دەکرێــت خواســتەکانی گەلــی کــورد لــەم 

جــۆرە فکــرو ئایدۆلۆژیــە جیابکرێتــەوە بــەاڵم بەداخــەوە ئــەوان ســودیان هــەر 

لــەم تێکەڵــی و پێکەڵیــە وەرگرتــووە هەربۆیــە تــا ئێســتەش نەتوانــراوە حیــزب 

لــە حکومــەت جیــا بکرێتــەوە هــەر باســی باســی ئەوەیــە دیــن لــە دەســتەاڵت 

جیابکرێتــەوە، ئاخــر دیــن کــەی دەســتەاڵتی هەبــووە تــا جیــا بکرێتــەوە، 

لەوەتــەی کوردســتان هەیــە یــەك منوونــەم پــێ بڵێــن دەســتی دزێــك بــڕا بێــت، 

جەڵــد لەکەســێکی زیناکــەر درابێــت، کەســێك هەڵوارسابێــت لەســەر تاوانــی 

ــی  ــەڵ واڵتان ــە لەگ ــی ئێم ــەوە ئەزموون ــردن، زۆر بەداخ ــی ک ــن و تااڵن ڕێگەگرت

دەرەوەدا بــەردەوام تێکــەڵ دەکرێــت و تــا ئێســتە نەمانتوانیــووە خۆمــان بیــن 

ــردەوە. ــەر ک ــی لەس ــەکەیدا جەخت ــە باس ــۆر ل وەك دکت
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مامۆســتا عبدالرحمــن محمــەد عــارف ڕەخنــەی تونــدی لــە عەملانیــەت گــرت 

و هه شــیانه   بــه  عه ملانــی هێناوییانــه   ئه وانــه ی كه لــه  ســه ره تاوه   ووتــی:  و 

عه ملانیه كــی به عســی بــووه و دواتــر بووه تــه  عه ملانــی كوردیــی! ئــه و تــاك 

و تــه را خوێنــه واره ی كــه  نیازیــان خــراپ نیــه  بــه اڵم به خۆیــان بزانــن یــان 

نــا لــه  بــواری كارو فیكــری ئیســامییدا كه وتوونه تــه  ژێــر فشــه و فشــاری 

نیه تــه وه . عه ملا

ئــەو ئیســامیەی کــە عەملانیــەت دەیەوێــت مامۆســتا بــەو شــێوەیە وێنــای کــرد 

 : کە

  ئیســامێكی كــه م ئه نــدام و پــه ل و پــۆ بــڕاو، ئیســامێك بــه  عه ره بانــه  بــڕوات 

بەڕێوە! 

جێگــەی خۆیەتــی بووترێــت کەســایەتیە ئیســامیەکان لە مــاوەی ڕابــردووداو تا 

ئێســتە چەندیــن کۆڕیــان ســازکردووە وەك دیبــەت و بــە هاوبەشــی ئەوانــەی کە 

کاریگــەرن بــە فکــرو ئایدۆلــۆژی عەملانیــەت و ڕۆژئاوایــی بــەاڵم عەملانیــەکان 

ــاکاری دەدەن  ــی جی ــن و هەوڵ ــە دەبورێن ــۆڕو کۆبوونەوان ــۆرە ک ــەو ج ــان ل خۆی

و بۆشــاییەکە دیســان قوڵــر دەکەنــەوە، خــاوەن فکریــش نابێــت برســێت لــە 

ــن و  ــەك دەب ــە فەزای ــەوان ل ــر ئ ــاندن، دوات ــۆ ڕەخس ــوار ب ــەوەو ب ڕووبەڕووبوون

کۆمەڵگــە لــە فەزایەکــی تــر، جگــە لــەوەی مــاوەی حوکمڕانیەتــی ئــەم هەرێمــەو 

لــە ژێــر نــاوی عەملانیــەت و فکــری غەریبیــدا هۆکارێکــی گــەورە بــووە بــۆ بــە 

کافــر زانینــامن و ڕەوایەتــی دان بــەو گروپانــەی کار لەســەر ئــەو دەســتەواژانە 

دەکەنــەوە، هەربۆیــە دەبێــت عەملانیــەت بەبەرگێتــی تــرو حســاب بــۆ کۆمەلگە 

بێتــەوە مەیــدان و قەرەبوونــی ڕابــردووی بــە تەوبەیەکــی کــرداری بکاتــەوە.
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بەشێك لە وتارەکەی دکتۆر عومەر عەلی

بــۆ  هەتــا  بڵێــم  ئــەوە  دەمەوێــت  بابەتەکــەوە  نــاو  بچمــە  ئــەوەی  پێــش 

ڕەخســاندنی دەرفــەت و قســەکردن لەســەر دۆخــە هەســتیارەکانی پەیوەســت 

ــوان کۆمەڵگــەو  ــر دروســت کــراوە لەنێ ــە کۆمەڵگــەوە دیســان بۆشــاییەکی ت ب

عەملانیەتــدا! بــەوەی هەندێــك کــەس دەکــەن بــە پاڵــەوان و پســپۆری بــواری 

عەملانیــەت و لەبەرانبــەردا زۆر دەنگــی تــر دەخنکێرنێــت و کــپ دەکرێتــەوە، 

ــاوازەکان. ــە جی ــۆڵ و جێگ ــە ه ــا دەگات ــرە ت ــەوە بیگ ــە ڕاگەیاندنەکان ــەر ل ه

بۆشــایی ئــەو دوو چەمکــە لــە کوێدایە؟هــۆکاری ئــەو جیاکاریــە بۆ؟هاتنــی 

ــە  ــەم بیرۆکان ــۆ ئ ــە وەرگرتووە؟ب ــەم بیرۆکان ــودێکامن ل ــۆ؟چ س ــە ب ــەم بیرۆکان ئ

ــۆ؟ ــە ب ــەر ئــەم بیرۆکان ــەڕکردن لەس ــی و ش ــەرکەوتوو نەبووە؟بەردەوام س

پێــش هەمــوو شــت دەبێــت ئەوەمــان لەبیــر بێــت دیــن پێداویســتیەکی تاکــەو 

بۆشــاییەکە لــە ناخــی مرۆڤــدا هەیــەو هــەر بــە دیــن خــۆی نەبێــت پــڕ نابێتــەوە، 

زۆرجــار دەبینیــن پەنــا بــۆ دینــی دەســتکردیش دەبرێــت بــۆ ئــەم پڕکردنــەوە.

وەك چــۆن حــەزو پێداویســتی خــواردن و خواردنــەوەو جنــس و ئەمانــە لەناخــی 

ــۆن  ــێوەیە، وەك چ ــان ش ــش بەهەم ــە دینی ــتدا هەی ــی تەندروس ــت تاکێک گش

برســێتی توینێتــی ناشــکێنێت ئــەواش الدان لــە دیــن و مانــەوە نایشــكێنێت، 

ئــەوە تەنهــا لــە ڕووی پەرستشــەوە ، هــەروەك چــۆن کەســێك کــە برســی بــوو 

ــۆ ئــەوەی جەســتە تەندروســت بێــت دەبێــت  ــان بخــوات، وە ب دەبێــت ئیــر ن

لــەو خواردنانــە بخــوات کــە ســودی بــۆ جەســتە هەیــە، بــەاڵم خــۆ ئەگــەر ئــەو 

ــت  ــك بێ ــەر خواردنێ ــت ه ــەر دەبێ ــەوا ه ــت ئ ــت نەکەوێ ــی دەس خواردنانەش

بیخــوات، گەرچــی دواتــر توشــی نەخۆشیشــی بــکات و هەمــان نەخۆشیشــی 

ــە  ــەکان ل ــتی مرۆڤ ــی ڕاس ــی دینێک ــن و نەبوون ــە دی ــاواش الدان ل ــت ئ بیکوژێ
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ناخــەوە دەکــوژن و زۆرجــار وا لــە مرۆڤــەکان دەکات خۆشــی بــە دەســتی خــۆی 

خــۆی بکوژێــت، عەملانیــەت کــراوە بــە بەدیلــی دیــن لــەم واڵتــەدا.

ــەی  ــەت بودج ــتی حکووم ــەدی زەردەش ــە مەعب ــتبوونی کێش ــۆ دروس ــرە ب لێ

ئەرکــی  لەســەر  مزگــەوت  وە  بکاتــەوە  دروســتی  دەکات  ســەرف  بــۆ  زۆری 

خێرخوازیــش ڕێگــری لــێ دەکرێــت و ســنوردار دەکرێــت.

ــچ کات  ــت هی ــت( نابێ ــر هەیە)الثواب ــتگەلێکی جێگی ــامدا ش ــی ئیس ــە دین ل

دەســتی بــۆ بربێــت و بڕاوەتــەوەو لــە ڕاســتیدا ئەرکــی پەرلەمــان ســوککراوە لــە 

ئاســتیدا نــەك بــە پێچەوانــەوە.

بــە  ئــەو جێگیــرو نەگۆرانــە بکەیــن هیــچ کات  بــە وردی ســەیری  ئەگــەر 

گۆڕینیــان هیــچ بەرهەمێكــی پێشــکەوتنی دونیــای بــەدوادا نایــەت، بەڵکــو زۆر 

بــە پێچەوانــەوە هــەرکات ئــەو شــتانە گــۆڕان شــتی قیــزەون و خــراپ جێگــەی 

ــەوە. دەگرێت

بــۆ منوونــە لــە دینــی ئیســامدا یەكتــا پەرســتی هەیــەو بڕاوەتــەوەو هەرئــەوەش 

لــە بەرژەوەنــدی و ســودی گشــتیدایە، ئەگــەر تــۆ بێیــت و وازت لــەوە هێنــا ئــەوا 

بــت و ئــارەزووکان جێگــەی دەگرێتــەوە.

دزی بڕاوەتــەوەو هەرشــتێك بچێتــە چوارچێوەیــەوە، کــە تــۆ بێیــت و وازت 

لــەوە هێنــا ئــەوا ســەدان یاســای داتــارشاو دزیــەکان ســپی دەکاتــەوەو یاســاکە 

ــرۆز  ــن و پی ــە دی ــۆی دەبێت ــۆ خ ــۆی ب ــەوەو خ ــێ دەگرێت ــی پ ــەی قورئان جێگ

ــتی. ــەك گش ــدا ن ــك کەس ــدی کۆمەڵێ ــە بەرژەوەن ــت ل دەکرێ

ــت  ــت دەبێ ــەرگەردانیە دروس ــەو س ــت ئ ــەوە دەهێنێ ــە واز ل ــەوە ک ــا بڕاوەت زین

ــە  ــن ب ــوەی دەناڵێن ــۆی پێ ــەرب خ ــی غ ــە واڵتان ــان ل ــی خۆم ــە واڵتان ــم ل ناڵێ

ــی. ــا ئارام ــەو ن ــەڕو کێش ــاوك و ش ــێ ب ــك و ب ــێ دای ــی ب ــتی منداڵ دەس

خواردنــی مــادەی سەرخۆشــکەر بــڕاوەوە، کــە واز لــەو یاســا بــڕاوە خواییــە 
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بەرهــەم  ئوتومبێــل  پێکدادانــی  بــڕو  و  کوشــت  کێشــەو  ئــەوا  دەهێرنێــت 

دەهێنێــت.

ــی  ــودمەند بوون ــەرزارو س ــەوا ق ــت ئ ــا دەهێرنێ ــە ڕیب ــە واز ل ــەوە ک ــا بڕاوەت ڕیب

دەوڵەمەندەکانــی لــێ دەکەوێتــەوە، کەســێك قــەرز دەکات لــە کێ قــەرز دەکات 

خــۆ هــەژار پــارەی نــی یــە بیــدات بــە قــەرز دەبێــت لــە دەوڵەمەنــدی بکەیــت! 

دواتــر ئەویــش بــە زیــادەوە وەری دەگرێتــەوەو بــەردەوام لــە قازانجدایــە.

ــە دینــی ڕاســتی ئیســامدا  ــە گۆڕانکاریــە ل هەمــوو ئــەو شــتانەی پێویســتی ب

نــەك ڕێگــری لــێ نــاکات بەڵکــو ئەرکــە دەبێــت ئیجتهــادی تێــدا بکرێــت، هەتــا 

لــە ئومــوری عیبــادات و زۆر شتیشــدا، ئەوەتــا موجتەهیدێــك هــەر کــە هــەوڵ 

ــۆ دەنوســێت ئەگــەر نەشــی پێکێــت، خۆگــەر پێــکای دوو  دەدات خێرێکــی ب

خێــری بــۆ دەنووســێت.

بیناســازی و تەکنەلۆژیــاو هاتوچــۆو هەرچــی ئــەو شــتانە هەیــە کــە پەیوەســتە 

بــە پێشــکەوتنەوە هیچــی دەقێکــی ڕێگــری لەســەر نــی یــە، بەڵکــو هەندێــك 

ــە  ــەرەنجامی جەهل ــت س ــۆ دەکرێ ــەی ب ــەوەی هەڵ ــە لێکدان ــە ک ــتیش هەی ش

بەرانبــەر دیــن، بــۆ منوونــە پێغەمبــەر درودی خــوای لەســەر بێــت کــە ووتــاری 

دەبینــی،  نەیــان  دواوە  لــە  و  بــوون  بــوو  زۆر  خەڵکــی  دەداو  خەڵکــی  بــۆ 

ــە  ــن بچیت ــت نەکەی ــتێك دروس ــۆ ش ــوا ب ــەری خ ــەی پێغەمب ــی ئ ــەك وت کابرای

ســەری و تــا خەڵکــی بتــان بینــن، ئەویــش فەرمــووی دروســتی بکــەن، دواتــر 

دارتاشــێك میحرابێکــی بــۆ دروســت کــرد کــە بــە ٣ قادرمــە دەچــووە ســەری، 

ئیــر پێویســتی ئــەو کاتــە هــەر ئەوەنــدە بــووەو ڕێگــری لــێ نەکــراوە، ئێســتە 

کەســێك دێــت دەڵــێ بیدعەیــە لــە ٣ قادرمــە زیاتــر چونکــە ئــەوەی پێغەمبــەر 

درودی خــوای لەســەر بێــت هــەر ٣ قادرمــە بــووە ئــەوە جەهلــە، خــۆ دارتــاش 

ــەرعی. ــدی ش ــەك موجتەهی ــردووە ن ــت ک ــەوەی دروس ئ
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ئێمــە گــەر بگەڕیینــەوە بــۆ ســەرەتای ســەرهەڵدانی عەملانیــەت دژی پیاوانــی 

کەنیســە هەوڵــی ئــەوان بــۆ البردنــی ســتەم بــوو بەنــاوی دینــەوە، گەرنــا 

ــی  ــەوەی دین ــەڵ ئ ــڕنەوەو لەگ ــە بس ــووە دینەک ــان توانی ــەوە نەی ــە ئێستەش ب

مەســیحیەت بــە کەڵکــی حکومەتــداری نایــەت هــەر پێویستیشــیان پێیەیتــی 

ــارساوە. ــیحیە ن ــە مەس ــەر ب ــنامەیان ه و ناس

کێشــە ئــەو سیاســیانەی کــە ئێســتە دیــن هەمــووی وەك یــەك ســەیر دەکــەن 

نــە شــارەزاییانە بەرانبــەر ئیســام و یاســاکانی وەیــان فێڵزانیانــە.

لــە ئیســامدا حوکــم هەیــە کــە لــە کتێبــە شــەرعیەکاندا دەرهێــرناون و بەنــاوی 

ئایــات األحــکام، ئــەو ئایەتانــەی کــە حوکمــی تێدایــە.

هەروەها لە فەرموودەکانیشدا هەیە.

عەدالــەت بنچینــەی حوکمڕانیەتــەو یاســاکانی لــە قورئانــدا بــۆ کێــراوە کــە چ 

عەدالەتــەوە چ نــا عەدالەتــە.

پێویســتە چیــر ئیســام نامــۆ نەکرێت لــە کۆمەڵگــەداو ڕێزی لــێ بگیرێت وەك 

هەڵبژاردەیەکــی زۆرینــە گــەر حوکمــی گەلیــش بۆگــەل بێــت وەك بنچینەکانــی 

دیموکراتــی دەبێــت ئەوەشــت قبــوڵ بێــت ئــەوان چــی هــەڵ دەبژێرن.

ــە  ــورد ب ــتەکانی ک ــە خواس ــت ک ــانە دابرنێ ــەو کەس ــۆ ئ ــنورێك ب ــتە س پێویس

قوربانــی قســەی بــاق و بریــق دەکات و بــە کــردەوە فەشــەلیامن لــە بــواری 

دەســتەاڵتداریدا بینــووەو کردەوەکانــی بۆمــان دەدوێــت.
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