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پوختە

نووســینەوەی مێــژوو، و بەتایبەتــی مێــژووی كوردســتان و ئیســام، و مێــژووی بەریەككەوتنــی كــورد و ئیســام و 

دەســەاڵتی ئیســامی، و مێــژووی ئیســامیی كــورد، بەپێــی »ئینتیــا« و ئامانــج و ئایدیۆلۆجیــا و ڕێبــازی فیكریــی 

ــان و  ــە ناون ــی ل ــت، بەتایبەت ــی تێ دەکەوێ ــی و جیای ــوردی، ناکۆک ــگای ک ــی کۆمەڵ ــە جیاوازەکان ــە فیکری تەوژم

زاراوەســازی و »تێرمینۆلۆجیــا«دا. بــەرە ئیســامگەراکە کــە ئینتیــای ئایینــی و هەتاکــوو مەزهەبــی و سیاســیی بــۆ 

مێــژووی ئیســامی و دەوڵــەت و کاراکتەرەکانــی هەیــە؛ وەکــوو هەڵمەتێکــی »ڕزگارکــردن«ی گــەالن بــۆ مێــژووی 

داگیرکاریــە ئیســامیەکان دەڕوانێــت و بــە نــاو و وەســفی پرشــنگدار و پیرۆزی ئامێــز ئامــاژەی بــۆ دەکات. 

ــاو و زاراوەی  ــە ن ــەوە، و ب ــۆی بنوورسێت ــوو خ ــژووە وەک ــەو مێ ــت ئ ــش دەیەوێ ــنگەر و عەملانیی ــەرەی ڕۆش ب

ــەزو«؛  ــە، و »غ ــردن« و »داگیركاری«ـ ــات«؛ »داگیرك ــح« و »فوتووح ــر »فەت ــت، ئی ــاوزەد بکرێ ــۆی ن ــیاوی خ ش

ــال« و  ــتی«، و »ئەنف ــەک »ئاش ــڕ«ە ن ــن« و »ئاگرب ــا »ڕێکەوت ــح«؛ تەنه ــە، و »صول ــركاری و تااڵنكاری«ـ »داگی

»غەنائیــم« بەشــێکی؛ »تااڵنی«ـــە نــەک »دەسكەوت«ـــێکی ئاســایی و یاســایی، و  »ســەلەب«؛ »ڕووتکردنەوە«یــە 

نــەک تەنهــا تااڵنییەکــی گشــتی، »جیزیــە«؛ ســەرانە«یە، »جیهــاد« و »قیتال«یــش ناونیشــانی »جەنگــی پیــرۆز«ی 

ئیســامین. ئــەم توێژینەوەیــە تێرمینۆلۆجیــای ئــەم بــوارە ڕوون دەکاتــەوە.

کلیلە وشەکان: کلیلە وشەکان: فەتح-فوتووحات، غەزو-غەزەوات، صولح، ئەنفال، غەنائیم، سەلەب، جیزیە، جیهاد، قیتال.
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پێشەکی

ئاشــكرایە كــە لــە كوردســتاندا و لەنێــوان بــەرەی ئیســامگەرا و بــەرەی عەملانیەتگــەرا و ڕۆشــنگەر كێشمەكێشــێكی 

ــەش  ــەوە، لەوان ــدا ڕەنگ دەدات ــوو الیەنەكان ــە هەم ــە ل ــەم كێشمەكێش ــە. ئ ــە كاردای ــی ل ــری و ئایدیۆلۆجیای فیك

نووســینەوەی مێــژوو، و بەتایبەتــی مێــژووی كوردســتان و ئیســام، و مێــژووی بەریەككەوتنــی كــورد و ئیســام و 

دەســەاڵتی ئیســامی، و مێــژووی ئیســامیی كــورد و دابەش بوونــە ئایینــی و مەزهەبیەكانــی كــورد بەپێــی ڕادەی 

شــوێنكەوتنی ئیســام یــان ڕێبازێــك لــە ئیســام. لــەم بابەتانــەدا نووســەران و تیۆریســازانی هــەر بەرەیــەك هــەوڵ 

دەدەن بــە جۆرێــك ئــەو مێــژووە بنووســنەوە كــە لەگــەڵ ئامانجــەكان و ئایدیۆلۆجیــا و ڕێبــازی فیكریــی خۆیانــدا 

بگونجێــت، و ئەمــەش لــە ناونــان و زاراوەســازی و »تێرمینۆلۆجیا«یانــدا بەئاشــكرا ڕەنگ دەداتــەوە.

نووســەرە ئیســامیەكان هەمــان تێــرم و زاراوە عەرەبی-ئیســامیەكان دەخەنەگــەڕ، یــان بــە زاراوەگەلــی نوێی وا كە 

ڕوویەكــی شارســتانیی نــوێ بــە چەمكــەكان ببەخشــن لــە عەقڵــی ئێســتەیان نزیــك دەكەنــەوە. بۆیــە ـ بــۆ منوونــە 

ــە مێــژووی  ــراو ب ــە مێــژووی ناوب ــان دەدەن ل ــان ـ خۆی ـ كاتێــك بــۆ مەبەســتە ئایدیۆلۆجیایــی و داکۆکیکاریەكانی

»فوتووحــات«ی ئیســامی؛ هــەر ئــەم زاراوە عەرەبی-ئیســامیە بەكاردەهێنــن، یــان بــە زاراوەی پرشــنگداری وەكــو 

»ڕزگاركــردن« ئامــاژە بــۆ ئــەو هەڵمەتانــەی ســوپا ئیســامیەكان دەكــەن، چونكــە ئــەوان هــەم ئامانجیانــە وەكــو 

كۆمەڵێــك هێــزی ڕزگاركــەر ئــەو هێــز و ســوپا عەرەبی-ئیســامیانە بخەنــە پێــش چاو كــە ـ گوایــە ـ ئامانجیــان ئەوە 

بــووە و واقیعەكــە ئەوەیــە كــە گەالنــی ناعەرەبیــان لەژێــر چنگــی دەســەاڵتگەلێكی ســتەمكار و چەوســێنەرەوە 

دەرهێنــاوە! و هــەم هەمیشــە لــە هەوڵــدان بــۆ شــاردنەوەی ئــەو الیەنانــەی هەڵمەتەكانــی »فوتووحــات« كــە 

ــان و  ــنووری واڵت ــی س ــو بەزاندن ــایین، وەك ــەندنەكراو و نایاس ــتەدا پەس ــەردەمی ئێس ــی س ــی مرۆڤ ــە ویژدان ل

»دەســتدرێژی بۆســەر سەروەری«ـــیان، و تێــرۆر و تۆقانــدن بــە هەڕەشــەكردن بــە داگیركــردن و كوشــتار ئەگــەر 

ــی و  ــی تائیف ــاییەكانی، و جیاكاری ــە نا-یاس ــردن و لێكەوت ــن، و خــودی داگیرك ــی شــوێنەكە موســوڵان نەب خەڵك

دەســتكاری كردنی یاســای بــاج و دانانــی باجــی ســەر لەســەر ئەوانــەی موســوڵان نابــن و باجــی »زەكات« لەســەر 

ئەوانــەی موســوڵان دەبــن، و وەكــو تاوانــی جینۆســاید بــە كوشــتنی پیاوانــی بەتوانــا ئەگەرچــی جەنگاوەریــش 

نەبــن و بــە پەرتەوازەكردنــی پاشــاوەی خەڵكەكــە لــە منــداڵ و ژن و پیــاوی بێ توانــا بــە فرۆشــتنیان بــە خەڵكــی 



بەشی توێژینەوەی ناوەندی رۆشنگەریی چاودێر

CHAWDER Enlightenment Center© | Research Department 4

2021

تــر و واڵتانــی تــر، و وەكــو تاوانــی كوشــتنی خەڵكــی مەدەنــی بەگشــتی، و تاوانــی بەكۆیلەكردنــی دیل كــراو لــە 

ژن و منــداڵ و پیــاوی ناشــەڕكەر، و كوشــن و مامەڵــەی نائینســانی لەگــەڵ ســەربازی دیل كــراو، و زەوت كردنــی 

ــی ماڵ وســامانی  ــاوی دەســكەوت و »غنيمــة« و »نفــل«، و زەوت كردن ــر ن ــان لەژێ ــی هاواڵتی ماڵ وســامانی تایبەت

تایبەتــی ســەربازی دوژمــن لەژێــر نــاوی »ســلب«، و وەكــو تااڵنــكاری و شــڕەخۆری لەژێــر نــاوی »أنفال«. نووســەرە 

ئیســامیەكان دەیانەوێــت چــاوی خەڵــك لەســەر ئــەم هەمــوو الیەنــە نایاســایی ـ بەپێــی پێــوەری یاســایی نــوێ ـ و 

نامرۆییــەی هەڵمەتەكانــی مێــژووی ڕابــردوی »فوتووحــات« هەڵ بگــرن، و هەمــوی وا وێنــا بكــەن بــۆ بــەر چــاوی 

خەڵــك كــە ئــەو هەڵمەتانــە تەنهــا ئازادكــردن و ڕزگاركردنــی گەالنێكــی ژێردەســت بــوون، و گوایــە ئــەو گەالنــە 

بــە هەڵمەتــی »فوتووحــات« ئــازاد بــوون و ڕزگاریــان بــووە لــە ڕژێمگەلێكــی چەوســێنەرەوە، و ئیــر بانگخوازانــی 

ئیســامیش توانیویانــە بەبــێ لەمپــەر و مەترســی بگەڕێــن و بانگــەوازی ئیســامی بگەیەنــن! 

ــان و  ــەوە و ناون ــۆرە گێڕان ــەر ج ــە ه ــن ب ــس دەب ــزار و قەڵ ــامیەكان بێ ــازە ئیس ــەر و تیۆریس ــە نووس ــەر بۆی ه

ــدات. ــێ تێك ب ــان ل ــی خۆی ــەوە و ناونانەكان ــە گێڕان ــژووە، ك ــەو مێ ــۆ ئ ــاواز ب ــف كردنێكی جی وەس

ئێمــە ئیسامناســانی بێایــەن و نووســەرانی عەملانیەتگــەرا و ڕۆشــنگەر؛ هــەوڵ دەدەیــن ئــەو مێــژووە وەكــو خــۆی 

ــی  ــەڵ زاراوە و ناونانەكان ــتوانین لەگ ــن. و ناش ــی ناوبنێی ــۆی دیمەنەكان ــاوی خ ــە زاراوەی گونج ــەوە، و ب بگێڕین

كەلەپــوورە عەرەبی-ئیســامیەكە خــۆی بڕۆیــن.

ــژووی  ــە مێ ــۆم ـ ب ــواری خ ــا و ب ــدازەی توان ــە ئەن ــم ـ ب ــە بایەخێك ــەی ك ــەرە كوردان ــەو نووس ــم ل ــن یەكێك م

هەڵمەتەكانــی ـ بــە نــاو ـ »فوتووحــات«ی ئیســامی داوە. و بایەخەكــەش تــا ئێســتە لــە چەنــد لێكۆڵینەوەیەكــدا 

بەرجەســتە بــووە )كــە پرۆژەیەكــە و وردە-وردە بنیاتــی دەنێــم و بــەرەو تــەواوی دەڕوات(، و لــەو لێكۆڵینەوانــەدا 

ــژووە. ــەو مێ ــی ئ ــی دیمەنەكان ــردن و ناونان ــەوە و پۆلێن ك ــۆ گێڕان ــووە ب ــی خــۆم هەب ــا و زاراوەگەل تێرمینۆلۆجی

لەم لێكۆڵینەوانە)١(:

ــركاری  ــی داگی ــان هه ڵمه ت ــی ئیســام، ی ــه  پیرۆزه كان ــی پشــتی جه نگ ــه  ئیســامدا: عه قڵیه ت ــه زو ل ــاد و غ ١. »جیه

)فتوحــات(ی ئیســامی ـ چمكێــك لــه  ئه ده بیاتــی ئیســامیی )جیهــاد( و )غــه زو(«. لــە ناونیشــانەوە دیــارە 

كــە هەڵمەتــی »فوتووحــات«ی ئیســامی بــە هەڵمەتــی »داگیــركاری«ی ئیســامی ناودەبــەم، و لــە دەقــی 

لێكۆڵینەوەكەشــدا دەســتەواژەی وەكــو »داگیركاریە ئیســامیەكان« و »داگیركاریی عەرەبی-ئیســامی« لەبەرامبەری 

»فوتووحات«ـــدا دووبــارە دەبنــەوە، هەروەكــوو بــە »كوشــتار و داگیــركاری و تااڵنــكاری« ئــەو هەڵمەتانــە وەســف 

ــه ی  ــه  مه ئلووفه ك ــركاری و تااڵنكاری ــان داگی ــە »هه م ــم ك ــش دەنووس ــارەی »غەزو«ی ــا دەرب ــەم. هەروەه دەك

ــژووی  ــامیه كان و مێ ــه  ئیس ــه  ده ق ــه وه ی ل ــە »ئ ــم وای ــراوه «، و پێ ــامیش ك ــش ئیس ــه  پێ ــته كیه  ك ــی ده ش خه ڵك

)غــه زه وات( و )فوتوحــات(ی ئیســامی ورد ببێتــه وه ؛ به ڕوونــی درێژبوونــه وه  و به رده وامیــی كولتــووری ›غــه زو‹ 

ــەش؛  ــه وه ». جگــە لەوان ــری شمشــێر و ڕم، ده بینێت ــه  زه ب ــی رۆزی ب ــركاری‹ و په یداكردن ــكاری‹ و ›داگی ــه  ›تااڵن وات
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دابه شــكردنی »غنائــم« و »أنفــال« ]كــە بــە هــۆی دەقــی )األنفــال: ١(ـــەوە بووەتــە زاراوەیەكــی ئیســامی[ بــە 

»دابه شــكردنی تااڵنــی و ده ســكه وتی جه نــگ« ناودێــر دەكــەم، و پێــم وایــە »ڕەنگدانــه وه  و پاشــاوه یه كی 

ــەم  ــەدا ئ ــە لێكۆڵینەوەك ــی ل ــە دوای ــام«، ك ــش ئیس ــی پێ ــی الی عه ره ب ــكردنی تااڵن ــێوازی دابه ش ــه  ش ــه  ل تێدای

ــەوە. ــت كراونەت ــە پشت ڕاس بڕوایان

٢. دوای ئــەوە؛ دەربــارەی »فوتووحــات«، بەتایبەتــی لــە كوردســتاندا؛ لێکۆڵینەوەیــەک بــە ناونیشــانی »هه واڵــی 

یه كــه م هه ڵمه تــی ئه نفال كردنــی كــورد له الیــه ن ده وڵه تــی ئیســامیه وه : هه ڵمه ته كــه ی ســه له مه ی كــوڕی 

سه رپه رشــتیكاری  ســه رۆكی  خه ططــاب  كــوڕی  عومــه ری  ڕاســپارده ی  به رنامــه  و  و  ئه شــجه عی،  قه یســی 

داگیركاریــه كان بــۆ هێــزه  ئیســامیه كان«، كــە تێیــدا »داگیركاریــه كان« بەرامبــەر »فوتووحــات« دادەنێــم، و مێــژووی 

ــار  ــی ش ــۆ »داگیركردن ــاژە ب ــەم، و ئام ــامیه كان« ناودەب ــه  ئیس ــژووی داگیركاری ــە »مێ ــامی« ب ــی ئیس »فوتووحات

و ئاوه دانیــه كان« دەكــەم لەجێــی »فەتحــی واڵتــان«، و دەنووســم: »رسوشــتی ئــه و هه ڵمه تــه  داگیركاریانــه  

تێ ده گه یــن و ده بینیــن لــه  یــه ك كاتــدا هــه م باڵوكردنــه وه ی ئیســام بــوون بــه  زه بــری شمشــێر و ســوپا، و هــه م 

داگیــركاری و تااڵنــكاری بــوون بــه  بیانــووی باڵوكردنــه وه ی ئاییــن«. 

ــتان، و و  ــی كوردس ــژووی داگیركردن ــه  مێ ــك ل ــاوی: »چمكێ ــە ن ــر ب ــی ت ــەوەرە؛ لێكۆڵینەوەیەك ــان ت ــە هەم ٣. ل

ــه م  ــم: »ل ــە ســەرەتایەوە دەڵێ ــە ل ــی ›فوتووحــات‹ ی ئیســامیدا«، ك ــه  هه ڵمه ت ــه  نیشــتان، ل ــورد ل ــی ك به رگری

لێكۆڵینــه وه  كورتــه دا چمكێــك لــه  مێــژووی )فوتووحــات( و داگیركاریــی ئیســامی لــه  ئێــران و كوردســتاندا 

ده خه ینــه  ڕوو«، و تێیــدا »داگیركــردن« بەرامبــەری »فەتــح« دادەنێــم، و بــە هەمــان شــێوە بــە »داگیركردنــه كان« 

گــوزارش لــە »فوتووحــات« دەكــەم، و ـ بــۆ منوونــە ـ دەســتەواژەی »فتــح شــهرزور والصامغــان« لــە كەلەپــووری 

مێژووخوانیــی ئیســامیدا بــە »داگیركردنــی شــاره زوور و صامه غــان« دەكەمــە كــوردی، و ده ســكه وته كان »الغنائــم« 

بــە »به كۆیله كــراوه كان و تااڵنیــه كان« ناودەبــەم، و ئــەم الیەنــەی هەڵمەتەكــە بــە »تااڵنــكاری« نــاوزەد دەكــەم.

٤. لێكۆڵینەوەیەكــی تــر كــە جێــی پەســەندكردنی خوێنەرانێكــی زۆر بــوو و لــە گۆڤــاری »دابــڕان« )ژ. ٤( 

باڵوبووەتــەوە: »داگیركردنــی شــارەزوور، لــە ســێ هەڵمەتــی ›فتوحــات‹ی ئیســامیدا«، كــە هــەر لــە ناونیشــاندا 

ــە  ــح شــهرزور«. و دیســان »فوتووحــات« ب ــۆ دەســتەواژەی »فت ــە ب ــی شــارەزوور« جــۆرە وەرگێڕانێك »داگیركردن

ــەی  ــەم بۆســەر شــارەزوور«دا: »هەڵمەتەك ــی یەك ــە باســی »هەڵمەت ــەم، و ل ــە ئیســامیەكان« ناودەب »داگیركاری

عــوڕوەی كــوڕی زەیــدی طائــی«، ســاڵی )١٨ ك. = ٦٤٠ ز.(، بــەم شــێوەیە دەســتەواژەی مێژوونووســە ئیســامیەكە 

دادەڕێژمــەوە كــە نووســیومە: »هێزەكــەی عــوڕوەی كــوڕی زەیــدی طائــی ، كــە پێكهاتبوو لــە دە هــەزار جەنگاوەر، 

دەدەن بەســەر گونــد و ئاوەدانیەكانــی خۆرهەاڵتــی شــارەزووردا و تااڵنكاریــی زۆر دەكــەن، تااڵنییەكــی بێ شــومار 

كــۆ دەكەنــەوە و ڕاووڕووتێكــی زۆر دەكــەن، و زۆر بــە خێراییــش دەگەڕێنــەوە«، و ئینجــا دەڵێــم: »بــەم شــێوەیە 

هێــزە عەرەبیەكــە بــە تااڵنیــی زۆرەوە ـ لــە ژن و منــداڵ كــە دەكــران بــە كۆیلــە و لــە مــاڵ و ســامان و ئــاژەڵ و 

كەل وپەلیــش ـ زووبــەزوو گەڕایــەوە بــۆ بــارەگای ســەعد لــە حولــوان«. واتــە »غنيمــة« و »غنائــم« بــە »تااڵنــی« 
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و »تااڵنــكاری« و هەتاكــو »ڕاووڕووت« نــاوزەد دەكــەم.

ــە  ــە یاســای ئیســامیدا ب ــەوەی حوكمــی »بەكۆیلەكــردن« ل ــۆ یەکااڵکردن ــە ب ــە تەرخان ــر ك ٥. لێكۆڵینەوەیەكــی ت

ــە  ــی ناموســوڵان ل ــی ژن و منداڵ ــردن و بەكۆیلەكردن ــاوی »بەتااڵنی ب ــە ن ــان و »ئیجــاع«، ب ــی بەڵگــەی قورئ پێ

ئیســامدا«. لەمەشــدا هەڵمەتەكانــی »فتــوح« بــە »داگیركاریــەكان« ناودەهێنــم، و بــە »تااڵن كــردن و داگیركردنــی 

زەوی« و »كوشــتار و تــااڵن« وەســفی دەكــەم، و »َســبْي« بــە »بەتااڵن بــردن و بەكۆیلەكردنــی ژن و منــداڵ« 

پێناســە دەكــەم، و »َمْســِبيَّة« بــە »ژنــی بەتااڵنی بــراو« ڕاڤــە دەكــەم، و »غنائــم« بــە »تااڵنیــی جەنــگ« ناودەبــەم.

بــەم شــێوەیە ئەگــەر زاراوەی خــۆم لەجێــی زاراوە ئیســامیەكان بخەمەگــەڕ؛ لــە جێــی »فەتــح« و »فوتووحــات«؛ 

»داگیركــردن« و »داگیــركاری« و »داگیركاریــەكان« بەكاردەهێنــم، و »غنائــم« و »أنفال«ـــیش بە »تــااڵن« و »تااڵنی« 

و ـ بــە هــۆی ئەمــەوە ـ هەڵمەتەكــەش بــە »تااڵنــكاری« و ـ بــۆ هەندێــك حاڵــەت ـ »شــڕەخۆری« ناودەبــەم. 

بۆچی؟ ئەمە دەبێت لەم لێكۆڵینەوەیەدا ڕوونی بكەمەوە.

ــی  ــی »ملمانێ ــە كاریگەری ــووە، و ب ــە گرت ــەو زاراوە و ناونانان ــەی ل ــە نووســەرێکی ئیســامی ڕەخن ــی ك بەتایبەت

ــز )د.  ــۆ دەكات. ئــەوەش بەڕێ ــان ب ــە ئامانجــی »شــێواندنی مێــژووی ئیســامی« لێكدانەوەی ئایدیۆلۆجیایــی« و ب

ئــاراس محه مــه د ســاڵح( بــوو، لــە لێكۆڵینەوەیەكیــدا بــە نــاوی »ڕێبــازی لێكۆڵینــه وه ی مێــژووی ئیســامی«، كــە 

ــەدا،  ــەو ژمارەی ــەوەرەی ئ ــە ت ــدارییەك ل ــو بەش ــەوە، وەك ــوباتی ٢٠١٧، باڵوبووەت ــاڵ«، ژ. ٩، ش ــاری »خ ــە گۆڤ ل

ــی داوە  ــراو هەوڵ ــژووی موســوڵانان«. ناوب ــان مێ ــژووی ئیســام ی ــان »مێ ــژوو«، ی ــە ناونیشــانی »ئیســام و مێ ب

»هۆیەكانــی شــێواندنی مێــژووی ئیســامی« ڕوون بكاتــەوە، و لــەم چوارچێــوەدا »هــۆی شەشــەم« بــە »ملمانێــی 

ــته  و  ــوان ده س ــی نێ ــدا ملمانێ ــت: »له كۆن ــە دەڵێ ــێوەیە لەســەری دەڕوات ك ــەم ش ــات، و ب ــۆژی« ناودەب ئایدۆل

ــوان  ــی نێ ــه  ســه رده می نوێشــدا ملمانێ ــژووی ئیســامیدا، ل ــه  شــێواندنی مێ ــووه  ل ــی هه ب ــه كان كاریگه ری گرووپ

ــدا  ــدی ڕۆشــنبیريی كوردی ــه  ناوه ن ــژووه  ده دات، ل ــه و مێ ــی ناشــیرینكردنی ئ ــاوازه كان هه وڵ ــه  جی ئاڕاســته  فكريی

هه وڵــی زۆر هه یــه  بــۆ شــێواندی مێــژووی ئیســامی، له گــه ڵ ئــه وه دا كــه  ڕووداوه كان وه ك خــۆی تۆمــار ناكــه ن 

ــی  ــه ز و بۆچوون ــتگیریی ح ــه  پش ــه وه  ك ــه  ده گوێزن ــه و بڕگان ــا ئ ــن و ته نه ــه رچاوه ی الواز ده به س ــه  س ــت ب و پش

ئــه وان ده كات، لــه  هه مــان كاتــدا فه تحكــردن بــه  داگیركــردن نــاو ده بــه ن و غه نیمــه ت بــه  تااڵنــی، و زۆر شــتی 

ــە  ــژووی ئیســامی ل ــەی شــێواندنی مێ ــەم »هەواڵن ــەی ئ ــزدا وەكــو منوون ــە پەراوێ ــه »)٢(. دواییــش ل ــه و بابه تان ل

ــۆ ماســتەرنامە/كتێبی »كوردســتان و پرۆســه ی به ئیســامكردنی  ــدا« ئامــاژە دەكات ب ــدی ڕۆشــنبیريی كوردی ناوه ن

ــاد  ــدا«ی )فوئ ــی خه الفه ت ــایه ی ده وڵه ت ــه  س ــگا ل ــی »كۆمه ڵ ــوان عوســان مســته فا(، و كتێب ــتان«ی )د. ش كوردس

ــڕان« ژ. ٤)٣(.  ــاری »داب ــە گۆڤ ــاره زوور« ل ــی ش ــن »داگیركردن ــەی م ــا لێكۆڵینەوەك ــری(، و هەروەه ــد می مه جی

ــا  ــه  ســه رچاوه ی الواز ده به ســن، و ته نه ــه ن، و پشــت ب ــار ناك ــان تۆم ــەوەی »ڕووداوه كان وه ك خۆی ــۆ ئ ــارە ب دی

ئــه و بڕگانــه  ده گوێزنــه وه  كــه  پشــتگیریی حــه ز و بۆچوونــی ئــه وان ده كات«؛ مەبەســتی لێكۆڵینەوەكــەی مــن نیــە 
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و ناشــێت مەبەســتی ئــەوە بێــت، بــەاڵم كــە ئامــاژە دەكات بــۆ ئــەوەی ئێمەمانــان »فه تحكــردن بــه  داگیركــردن 

ــە. ــه  تااڵنــی«؛ ئەمــە مەبەســتی لێكۆڵینەوەكــەی من ــاو ده بەیــن و غه نیمــه ت ب ن

ــەکان«ی  ــۆ زانســتە مرۆڤایەتیی ــە »گۆڤــاری زانکــۆ ب ــەوەی ل ــاراس محه مــه د ســاڵح( دوایــی هەمــان لێکۆڵین )د. ئ

)زانکــۆی ســەاڵحەدین(، ب. ٣٢، ژ. ٤، ٢٠١٩/١٠/١٣، بــە ناونیشــانی »میتــۆدی مامەڵەكــردن لەگــەڵ مێــژووی 

ئیســامیدا«، باڵوکــردەوە، لەگــەڵ هەندێــک داڕشــتنەوە و گۆڕانکاریــی کەمــدا، و لەوێشــدا هەمــان ئامــاژە 

ــدا«ی  ــی خه الفه ت ــه  ســایه ی ده وڵه ت ــگا ل ــی »كۆمه ڵ ــەی كتێب ــە منوون ــت ک ــەوە نەبێ ــا ئ ــەوە، تەنه ــارە دەبێت دووب

)فوئــاد مه جیــد میــری( الدەبــات، و تەنهــا ئاماژەکــەی بــۆ کتێبەکــەی )د. شــوان عوســان مســته فا( و 

ــدا،  ــی زانکۆیی ــە گۆڤارێک ــەی ل ــەوەی لێکۆڵینەوەک ــان باڵوبوون ــێ گوم ــەوە)٤(. ب ــن دەهێڵێت ــەی م لێکۆڵینەوەک

ــوون،  ــی و بابەتی ب ــی بێایەن ــامی و مەرج ــژووی ئیس ــەوەی مێ ــتیی لێكۆڵین ــۆدی زانس ــەر میت ــی لەس و پێداگرتن

نایــکات بــە لێکۆڵینەوەیەکــی ئەکادێمیایــی ئێمپیریکیــی ڕاســتەقینە، چونکــە خــۆی بێ الیــەن و بابەتــی نەبــووە، 

و وەکــوو نووســەرێکی ئیســامی )هەمــان نووســەرە ئیســامیەکەی گۆڤــاری ئیســامیی »خــاڵ«( مامەڵــەی لەگــەڵ 

بابەتــەکان کــردووە، و گەڕانــەوە و پەنابردنــی بــۆ بــاوەڕە ئایینیەکــەی و ڕێبــازە ئایینیەکــەی هــەر لــە ســەرەتا و 

پێشــەکیەکانەوە هەیــە )ئیــر بەڵگــە هەرەبەهێزەکانــی؛ ئەوانــەن کــە »خــوای گــەورە« وتوونــی و لــە »قورئانــی 

ــن!(، و پشــت  ــەری ئیســامدا دەگونجێ ــی »عیصمــەت«ی پێغەمب ــاوەڕی بێ لەکەی ــوون و لەگــەڵ ب ــرۆز«دا هات پی

بــە کۆمەڵێــک ســەرچاوە و نــوورساوی ئیســامی دەبەســتێت کــە لــە بەنــدی لێکۆڵینــەوەی ترادیشــناڵ »تقلیــدي«ی 

ئیســام و مێــژووی ئیســامی ڕزگاریــان نەبــووە )هەمــوو چاودێرێکــی هۆشــیار دەزانێــت کــە هێشــتا لێکۆڵینــەوە 

ئیســامیەکان لــە واڵتانــی موسوڵان نشــيندا، بەتایبەتــی کاتێــک دێنــە ســەر لێکۆڵینــەوەی ئیســام خــۆی، هێشــتا 

باس وخواســی ئایینــی و ترادیشــناڵن و نابنــە بەرهەمهێنانــی زانســتی ئێمپیریکــی و بەپێــی میتــۆدی زانســتی نــەک 

تەنهــا کڵێشــە و ڕووکاری زانســتی(. بەڵکــوو دەگاتــە ئــەوەی هەندێــک شــت لــەو لێکۆڵینەوەیــەدا دەنووســێت کــە 

نــەک هــەر هیــچ بەهایەکــی زانســتییان نیــە بەڵکــوو بەرهەمــی بیرکردنــەوەی ئایدیۆلۆجیایــی زۆر تەسک بینیشــن، 

ــاکاری وەک هــاوکاری و ڕاســتگۆیی و دڵســۆزی  ــەوەی دەنووســێت کــە ئیســام »ســەدان ڕەوشــت و ئ وەکــوو ئ

و ڕەوشــتبەرزیی هێناوەتــە نــاو کــورد، لــە هەمــان کاتــدا لــە هەمــوو ئــاکار و ڕەوشــتێکی خــراپ کــوردی 

پاراســتووە«)٥(. بــەم شــێوەیە پێــی وایــە کــورد پێــش ئیســام هیــچ ڕەوشــتێکی جوانــی نەبــووە، و هیــچ ئاییــن و 

کولتوورێکــی نەبــووە فێــری ئــەو ڕەوشــتانەی بــکات، و کــورد پێــش ئیســام لــە هەمــوو ئــاکار و ڕەوشــتێکی خراپــدا 

ــەم  ــەوەی ل ــازی کــردووە! بیرکردن ــە دەرب ــەو ڕەوشــتە خراپان ــووە و ل ــای کەوت ــر ئیســام فری ــووە کــە ئی نوقــم ب

شــێوەیە لــە ئیسامیشــدا وەکــوو بیروبــاوەڕ جێــی نابێتــەوە، چونکــە ئیســام ڕایگەیانــدووە کــە هاتــووە بــۆ ئــەوەی 

»ڕەوشــتە بــەرزەکان تەواوبــکات« )»إمنــا بعثــت ألمتــم مــكارم األخــاق«(، و ئیســام کــە هاتــووە الفــی ئــەوەی لــێ 

نــەداوە کــە کۆمەڵــگای پێــش ئــەو هیــچ ڕەوشــتێکی جوانــی تێــدا نەبــووە، تەنانــەت ئــەو کۆمەڵــگا عەرەبیــەش 

ــا ئاسۆتەســکییەکی  ــە تەنه ــەو بیرکردنەوەی ــم ئ ــە دەڵێ ــردووە. بۆی ــاوزەدی ک ــة األوىل« ن ــە »الجاهلي ــە خــۆی ب ک

ئایدیۆلۆجیاییــە کــە زادەی کێشمەکێشــێکی هاوچەرخــە لەگــەڵ هەندێــک ئایدیۆلۆجیــای تــر )هەندێــک ئامــاژەی 
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نادیــار و ناڕوونیــش لــەو بیرکردنەوەیــە دەخوێنینــەوە، چونکــە ڕەنگــە مەبەســتێکی دیاریکــراوی لــەو » ئــاکار و 

ڕەوشــتە خراپ«ـــانە هەبێــت، بــەاڵم هەڵ دانــەوەی ئــەو جــۆرە پرۆپاگەنــدا ئیســامیانە کــە ڕەنگــە لــە نــوورساوی 

تــر وـ  زیاتــرـ  لــە ڕاگەیاندنــی ئیســامیی میللیــدا خۆیــان دەردەخــەن؛ ڕووبەرێکــی ســەربەخۆی دەوێــت(. لەگــەڵ 

ــژاوی  ــەو شــێوەیە نازانســتی و تەم وم ــی ل ــەوەی زانســتیدا ناوەڕۆک ــوەی کڵێشــەی لێکۆڵین ــە چوارچێ ئەوەشــدا ل

لــە باڵوکــراوەی زانســتیدا بــە نرخــی لێکۆڵینــەوەی زانســتی باڵودەبێتــەوە. لەبــەر ئــەوەی ئــەو »زانست«ـــەی لــە 

ــی  ــتا جیاوازییەک ــە؛ هێش ــرەوی هەی ــەدا ب ــی ئێم ــە واڵت ــامی ل ــی ئیس ــی خوێندن ــەش و باڵوکراوەکان ــج و ب کۆلێ

جەوهەریــی لەگــەڵ ئــەو زانســتە ئیســامیە ترادیشــنااڵنە نیــە کــە لــە »مەدرەســە«یەکی ئیســامیدا دەخوێرنێــن.

ــژووی  ــی مێ ــەر زاراوەكان ــەم لەس ــەم ڕاڤەی ــوا ئ ــەر دەب ــن ه ــە؛ م ــەش نەبوای ــەو ڕەخنەی ــەر ئ ــان ئەگ ــێ گوم ب

»فوتووحــات« و »غــەزەوات«ی ئیســامی بنووســیایە، و لەســەر زاراوە و ناونانەكانــی خــۆم ڕوونكردنــەوەم بدایــە. 

ــۆ دروســتكردنی گفت وگۆیەكــی زانســتیی  ــم ب ــە دەالقەیەكیشــی دەزان ــەوا ب ــە؛ ئ ــەش هەی ــەو ڕەخنەی جــا كــە ئ

ــە  ــۆرە گفت وگۆی ــەم ج ــە ئ ــوردی، ك ــامگەرایی ك ــەرەی ئیس ــەرەكانی ب ــەڵ نووس ــت بەرز لەگ ــەنگ و ئاس هاوس

شــتێكی دەگمەنــە، و ئــەوەی كــە هەیــە؛ زیاتــر هەوڵــی یەكــر شــكاندن و دژایەتــی و ســەركوت كردنە، و كەمــر 

ــە  ــت پێ دەكات دان ب ــەوە دەس ــت بەرزەش ب ــتەقینە و ئاس ــە ڕاس ــەم گفت وگۆی ــتەقینەیە. ئ ــی ڕاس گفت وگۆیەك

ــەوە  ــت، و لێكدان ــەوداڵ« بزانێ ــە و »ع ــر و مەعریف ــی فیك ــە خاوەن ــر ب ــەوی ت ــەك ئ ــن و هــەر الی ــردا بنێی یەك

ــەی  ــە زۆرب ــە هەڵەیەك ــە ئەم ــەكات، ك ــی ن ــرە و هەڵگران ــەو فیك ــەڵ ئ ــی لەگ ــی و نابابەت ــەی شەخس و مامەڵ

ــەون. ــی  دەك ئایدیۆلۆجیســتەكان تێ

پێشــەكی؛ دەبێــت بڵێــم كــە »ملمانێــی ئایدیۆلۆجیایی« شــتێكی رسوشــتی و ئاســاییە، و حەمتییشــە. گرنــگ ئەوەیە 

هــەردووال ئــەم كێشمەكێشــە بــە شــێوەیەكی شارســتانی و »شــەریفانە« بەڕێــوە ببەیــن. و بــۆ ئەمــە ڕێگەیەكــی 

دوورودرێــژ و كارێكــی زۆرمــان لەبــەر دەمدایــە، و پشــوودرێژیی زۆری دەوێــت. و دەبێــت لێیشــان ڕوون بێــت 

ــردن و  ــوون و خۆتەیارك ــەری بەهێزب ــەرچاوە و پاڵن ــە س ــە ئایدیۆلۆجیایی«ـ ــەم »كێشمەكێش ــتیدا ئ ــە ڕاس ــە ل ك

خۆبیناكردنــی هەردووالیشــە )بەگشــتییش لــە ـ بــۆ منوونــە ـ كوردســتاندا هەرســێ تەوژمــی ئیســامی و نەتەوەیــی 

و چــەپ لــە وەاڵمدانــەوە و كێبەركێــی یەكــردا گەشــەیان كــردووە، و ئەمــە بــۆ كێشمەكێشــی ئێســتەی هــەردوو 

ــەك  ــوو الی ــە هەم ــت ك ــت ڕوون بێ ــەوەش دەبێ ــتە(. و ئ ــەر ڕاس ــنگەرەكەش ه ــەرە ڕۆش ــەرا و ب ــەرە ئایینگ ب

ــا« و سیســتەمی بیركردنــەوەی خۆیــی هەیــە، ئەگەرچــی ئامــڕازی زانســتییش بــۆ سەرخســتنی ئــەو  »ئایدیۆلۆجی

ئایدیۆلۆجیایــە بخاتــە گــەڕ. و هــەردوو الیــش دەبێــت ئــەوە فەرامــۆش نەكــەن كــە بــەرەی هــەردووال »ملمانێــی 

ــەر  ــت ه ــەن نەبێ ــە دوو الی ــە ب ــتە ك ــە بەڵگەنەویس ــێ و كێشمەكێش ــەم ملمان ــەن، و ئ ــی« دەك ئایدیۆلۆجیای

ــای  ــر بەه ــن زیات ــی دەهێن ــرەی بەرهەم ــەو فیك ــە ئ ــەن ك ــانێك ه ــەرەدا كەس ــەردوو ب ــاو ه ــەت، و لەن پێك نای

ــە  ــە، و ئەمان ــر هەی ــی ت ــۆ ئەوان ــان ب ــتی و مەعریفیی ــای زانس ــر بەه ــە و كەم ــان هەی ــۆ خۆی ــی ب ئایدیۆلۆجیای

دەتوانــن هەمــوو هەلێكــی گفت وگــۆ و لــە یــەك تێگەیشــتنیش لــە كیــس بچوێنــن. و ـ هەڵبەتــە ـ كەســانێكیش 
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ــە هــەردووال  ــە ل ــت، و ئەمان ــی هەبێ ــای زانســتی و عەقاڵنی ــان بەه ــر و مەعریفەكەی هــەن هــەوڵ دەدەن فیك

دەتوانــن باشــر لــە یەكــر تێ بگــەن و باشــریش كێشمەكێشــەكە ببــەن بــە ڕێــوە. بــۆ منوونــە؛ ئەگــەر لــە بــەرە 

عەملانیەتگەراكــە، یــان ـ بەتایبەتــی ـ نەتەوەگەرەكــە، كەســانێك هەبــن )كــە هەیشــن( بــە واقیــع مێژووی ئیســامی 

ــاوی و  ــژووی »فوتووحــات« و داگیركردنــی كوردســتان بشــێوێنن و شــوێن ســەرچاوەی گومان ــە ـ مێ ــۆ منوون و ـ ب

الواز بكــەون و چــی لــە بەرژەوەندییــان بــو بیقۆزنــەوە و ئــەوەی تــری پشــتگوێ بخەن؛ ئــەوا ـ بــێ گومــان ـ لــە 

بــەرە ئیســامیەكەش كــەم نیــن ئەوانــەی كــە هــەوڵ دەدەن ئــەو مێــژووە ـ یــان الیەنــە ناپرشــنگدار و تاریكەكانــی 

ـ پەردەپــۆش بكــەن، و ئــەو مێــژووە وەكــو خــۆی تۆمــار ناكــەن، و پشــت بــە ســەرچاوەی الواز وـ  هەتاكــوـ  میللــی 

و گومانــاوی دەبەســن، و ته نهــا ئــه و بڕگانــه  ده گوێزنــه وه  كــه  پشــتگیریی ئامانــج و تێڕوانینەكــەی خۆیــان ده كــەن. 

هــەر بــۆ منوونــە؛ لــە بــەرە نەتەوەگەرەكــە هەیــە پشــت بــە ســەرچاوەی گومانــاوی و ســاختەی وەكــو هۆنــراوەی 

»وەرمیــزگان« و دەقــی »فتــوح ســواد العــراق« دەبەســتێت )كــە مــن لێكۆڵینــەوەم بــۆ ڕوونكردنــەوەی ســاختەیی 

ــەرە  ــە ب ــن!(، و ل ــە كەڵکــان دێ ــەوە ب ــە ڕووی ئایدیۆلۆجیایی ــەوەی ل ــەڵ ئ ــە، لەگ ــەم جــۆرە ســەرچاوانە هەی ئ

ئیســامگەرەكەش هەیــە پشــت بــە هەندێــك دەق و چیرۆكــی میللــی و درەنگ وەخــت و ناوچەیــی دەبەســتێت 

دەربــارەی ـ بــۆ منوونــە ـ كەســێتیی )جابــان(، یــان )دیلــم( یاخــود )الدیلــم( و هێــزە ـ گوایــە ـ كوردیەكــەی، كــە 

ــەم جــۆرە باســانە  ــە ئ ــەرە ئیســامیەكە توێژەرانێكــی وردەكار و ســاخكەرەوە دەركەوتنای ــە ب ــرد ل ــم دەك چاوەڕێ

بخەنــە ژێــر بــاری ڕەخنــە )كــە هێشــتا هەوڵــی وەهــا و توێــژەری وامــان نەبینیــوە، لــە كاتێكــدا ئــەوان ئێمەیــان 

ــەوە؛  ــەر ئ ــە(. لەب ــاری ڕەخن ــر ب ــە ژێ ــوح ســواد العــراق« دەخەین ــزگان« و »فت ــوە كــە دەقــی وەكــو »وەرمی بینی

هــەردوو بەرەكــە كاری ئایدیۆلۆجیایــی ڕووت و ســاختەكاریی لــێ دەوەشــێتەوە، و بۆیــە دەبێــت پەنــا ببەیــن بــۆ 

كاری زانســتی و بەڵگەســازیی زانســتی، وەكــو ناوەنــدكار و زمانێكــی لێك تێگەیشــن و »حەكەم«ـــێك لەنێوامنــان، 

و ئەمــە دەروازە و دەالقــەی گفت وگۆیەكــی بەرهەمــدار دەكاتــەوە. ســەرنجیش دەدەیــن گۆڤــاری »خــاڵ« 

تــەوەرە و توێژینەوەكانــی لــە چوارچێــوە و قاڵبــی توێژینەوەگەلــی ئەكادێمیاییــدا دەخاتــەڕوو، و هــەوڵ دەدات 

ــەی زانســتی، و  ــتەبەركردنی متان ــۆ دەس ــە پێشــەوە ب ــی بخات ــە و كاری ئەكادێمیای ــاوەن بڕوانام نووســەرانی خ

دیــارە لــە ســنووری توانــا و چوارچێــوەی خۆیــدا هــەوڵ بــۆ پێداچوونــەوەی مەعریفــەی ئیســامی دەدات. بــەاڵم 

بێ گومانیشــین كــە ئامانجــە ئایدیۆلۆجیاییــەكان لــە ســەرووی هەمــوو شــتێكەوەن )و دیمەنــە ئەكادێمیاییەكــەش 

لــە خزمەتــی ئــەم ئامانجانــەدان(، و لــەم الیەنــەوە ئامانجــی گۆڤارەكــە ڕوونــە، و لێــرەوە دەچێتــەوە چوارچێــوەی 

ئــەو »ملمانــێ ئایدیۆلۆجیایی«ـــەی كــە هەیــە، ئەگەرچــی دیباجــە و بــەرگ و ناونیشــان و ئامــڕاز و كەرەســتەی 

زانســتی بخاتەگــەڕ. كەواتــە هــەر ناچــاری الی »حەكەم«ـــە زانســتیەكە دەبینــەوە.
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1. »فەتح« و »فوتووحات«، یان داگیركردن و داگیركاری؟

ســەبارەت بــە »فەتــح«؛ ئەگــەر خوێنــەر لــە لێكۆڵینەوەكانــم ـ كــە لــە ســەرەوە ناونیشــانیان و كلیلــە وشــەكانیانم 

ــەوە.  ــركاری« دادەنێم ــردن« و »داگی ــە »داگیرك ــح« ب ــە »فت ــن هەمیش ــت م ــدات؛ دەبینێ ــەرنج ب ــتەڕوو ـ س خس

ــەو  ــات« و ئ ــی »فوتووح ــەاڵم هەڵمەت ــە، ب ــەری ورد نی ــاودەق و بەرامب ــی دەق ــە وەرگێڕان ــم ك ــەش دەزان ئەم

ــت. ــاوە ناوبربێ ــەو ن ــت ب ــی هێشــتووە؛ دەهێنێ ــەو شــوێنەوارەی بەجێ ــردووە و ئ ــژووەی دروســتی ك مێ

خــۆی لــە بنەڕەتــەوە چەمــك و زاراوەی »فەتــح« چەمــك و زاراوەی هێــزی )فاتیح(ـــە، ئــەم ناونــان و ناوبردنــە لــە 

ــی و ئیســامین. چونكــە  ــوح« و »فتوحــات« زاراوەی عەرەب ــح« و »فت ــت. »فت ــەرەوە دێ ــزی داگیرك ڕوانگــەی هێ

ــكاری  ــواری قایم ــكاندنی دی ــۆ ش ــاژە دەكات ب ــە؛ ئام ــای ›كردنەوە‹ی ــە وات ــاودەق ب ــح« دەق ــە »فَتْ ــح«، ك »فەت

»تحصینــات« و بەرگریــی شــار و قــەاڵ، و شــكاندنی ســنوور، و ›كردنــەوە‹ی دەرچەیــەك بــۆ پێشــڕەویی ســوپای 

ــەو  ــی ئ ــەر زمان ــە لەس ــووە. و كەوات ــەوە‹وە هات ــای ›كردن ــە وات ــە ل ــامی. چونك ــی ئیس ــامی و بەڕێوەبردن ئیس

هێــزەوە وتــراوە كــە ئــەو ســنوور و دیــوار و قایمكاریــی قــەاڵ و شــارەی لەبــەردەم خۆیــدا بینیوەتــەوە و ناچــار 

بــووە بــە هێــز »بیكاتــەوە«.

ڕاســتە »فەتــح« لــە كۆتاییــدا دەبێتــە بەرامبــەری ئــەو چەمكــی »گرتن«ـــەی كــە ئێمــەش لــە ئەدەبیاتــی كوردیــدا 

بــەكاری دەهێنیــن )وەكــو پێشــریش شــێخ ڕەزا وتویەتــی: » ســەالحەددین كــە دنیــای گــرت..«، كە وەكو ئــەوە وایە 

بڵێــت »جیهانگیــر« یــان »فاتــح العــامل« بــوو(. هــەر بۆیــە كۆچكــردوو مامۆســتا )جەمیــل ڕۆژبەیانــی( »فتــح«ی بــە 

»واڵتگیــری« وەرگێــڕاوە )كــە ناونیشــانی دەقــی ناوبــراو بــە »فتــوح ســواد العــراق«ی بــە »واڵتگیریــی ڕەشــەخاكی 

عێــراق« داناوەتــەوە. دیــارە ئــەم »واڵتگیری«ـــەی لەســەر شــێوەی »جیهانگیــری« داڕشــتووە، بــە واتــا كۆنەكــەی 

»جیهانگیــری« واتــە »فتــح العــامل«، نــەک »عوملــة« کــە لــە بەرامبــەری ئەمــە »بەجیهانی کــردن« ڕاســترە(. كــە ئەمە 

پاســاوێكی تریشــی هەیــە: »فەتــح« داگیركردنێكــی گشــتی نیــە، وەكــو داگیركردنــی ناوچەیــەك بــۆ نیشــتەجێ بوون 

)ئەمــە هــەر »احتال«ێكــە(، بەڵكــو گرتنــی شــار و قەاڵیەكــە و دەست بەســەرداگرتنی ناوەندێكــی دەســەاڵت و 
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حوكمدارییشــە. بــۆ ئەمــەش »گرتــن« گونجاوتــرە. هەرچەنــد »گرتن«ـــیش ڕێــك بەرامبــەری »فتــح« نیــە، بەڵكــو 

بەرامبــەری »أخــذ«ە، كــە ئەمیــش لــە كەلەپــووری ئیســامیدا بــۆ گرتنــی واڵتــان بەكارهاتــووە، بــەاڵم گشــتیریش 

ــای  ــی ئینگلیزییشــدا دوو وشــە هــەن وات ــە زمان ــووە. ل ــی خەڵكەكــەش هات ــۆ گرتن ــن ب ــە دەبینی ــووە ك بەكارهات

›فەتــح‹ و ›گرتــن‹ و ›واڵتگیــری‹ بــدەن: conquer، و conquest، هەرچەنــد ئەمانــە بــە شــێوەیەکی بنەڕەتــی ئاماژە 

دەکــەن بــۆ ســەرکەوتنی ســەربازی و بــە هێز بەســەر دوژمنــدا و ملکە چ کردنــی و زاڵ بوون بەســەریدا، بــەاڵم زاراوە 

خۆرئاواییەکــە بــە واتــای ›فەتــح‹ و ›واڵتگیــری‹ ئەمانــەن، بۆیــە »فوتووحاتــی ئیســامی« لــە ئینگلیزیــدا دەبێتــە 

Islamic conquests  یاخــود Muslim conquests یــان Islamic conquers یاخــود Muslim conquers ، کــە 

ئەگــەر مبانەوێــت زاراوەی کوردیــی بەرامبــەری ئەمانــە بچەســپێنین؛ دەبێــت ئێمــەش » واڵتگیریــە ئیســامیەکان« 

ــە  ــەوە مێژوویی ــوەی گواســتنەوەی گێڕان ــە چوارچێ ــن، ل ــان دابنێی ــە بەرامبەری ــان »ســەرکەوتنە ئیســامیەکان« ل ی

ئیســامیە ڕەســمیەکەدا. لــە ئەدەبیاتــی ئیســامیی مێژوویــی کۆنیشــدا دەســتەواژەی »االنتصــارات اإلســامية« لــە 

جێــی »الفتوحــات« بەکارهاتــووە. بۆیــە conquer و conquest ئامــاژە دەکــەن بــۆ ئەنجامــی هەڵمەتــەکان کــە بــە 

ســەرکەوتن کۆتاییــان هاتــووە، و وەســفی خــودی هەڵمەتــەکان و ئــەو واقیــع و گۆڕانکاریــە سیاســی و ســەربازیە 

ناکــەن کــە بــە هۆیانــەوە ڕوودەدەن، مەبەســتم هێــرش و داگیرکاریەکــە، بۆیــە زاراوەی تــر بــۆ ناونانــی ئــەم الیەنــە 

ئــەو وشــانەن کــە بــە واتــای ›داگیرکــردن‹ و ›داگیرکاری‹ـــن.

ــركاری«ی  ــی »داگی ــە هەڵمەت ــامی ب ــات«ی ئیس ــح« و »فوتووح ــی »فەت ــم هەڵمەت ــتی دەزان ــە دروس ــە ب بۆی

ــە  ــە ل ــی مێژوویەك ــە ناوبردن ــح«، بەڵكــو ئەم ــۆ چەمکــی »فەت ــە ب ــك نی ــە وەرگێڕانێ ــە ئەم ــەم. ك ئیســامی ناوبب

ــك  ــی یەكێ ــوو ئەندام ــەم، و هــەم وەك ــم باســی چــی دەك ــە دەزان ــك ك ــو توێژەرێ ــەوە، هــەم وەك ــەی من ڕوانگ

ــە. و ناونانێكــی هەڵســەنگێنەر  ــە نی ــزە داگیرکارەک ــۆ هێ ــا«م ب ــە »ئینتی ــراوەكان ک ــەل و نیشــتانە داگیرك ــە گ ل

»تقییمــي« و دادگاییكەریشــە )چونكــە »داگیركــردن« ئــەوە دەگەیەنێــت كــە ئــەوە مافــی ئــەو هێــزە نیــە. بۆیــە 

ــو  ــە، بەڵك ــك نی ــا ناوبردنێ ــن؛ تەنه ــەی م ــە زاراوەك ــت(. بۆی ــای »غصــب« دێ ــە وات ــردن« ب ــدا »داگیرك ــە كوردی ل

هەڵسەنگاندنیشــە. و مــن ناچــم لەگــەڵ زاراوەی داگیركــەر بــڕۆم و بــە »فەتــح« و »نــەرص« نــاوی ببــەم. كــە ئــەم 

ــٌب« )الصــف: ١٣(.  ــٌح قَِري ــِه َوفَتْ ــَن اللَّ ــْرٌ ِم ــوون: »نَ ــەوە هات ــە قورئان ــەوە ل ــە بنەڕەت زاراوە ئیســامیانە ل

ــوەی  ــە چوارچێ ــەوەش ل ــەوە. ئ ــات« بەكاردەهێنین ــح« و »فوتووح ــەی »فەت ــار وش ــار و ب ــدا ج ــەڵ ئەوەش لەگ

ــن  ــەدا م ــەم حاڵەت ــی خــۆی. و ل ــە زاراوەكان ــژووی ئیســامی، ب ــووری مێ ــەوە »رسد«ی بابەتگەلێكــی كەلەپ گێڕان

وشــەكە دەخەمــە نــاو جووتێــك جووتــە كەوانــەی بچووكــی دەق: »«. واتــە دەنووســم »فەتــح« یــان »فوتووحــات«، 

یانــی ئەمــە زاراوەی مــن نیــە و زاراوەی كەلەپــوورە ئیســامیەكە خۆیەتــی. و بەتایبەتییــش كاتێــك لــە بابەتێكــی 

ــە كێشــە،  ــن ب ــی ناكەی ــە زاراوەدا لەگەڵ ــە ل ــن، بۆی ــۆ لەگــەڵ نووســەرێكی ئیســامی دەكەی هاوشــێوەدا گفت وگ

بــۆ ئــەوەی بیانــووی زاراوە نەگرێــت و بچێتــە ســەر جەوهــەری باســەكە، و دەمانەوێــت لەگەڵــان بگاتــە ئــەو 

ــێ  ــی ل ــك بەش ــەو هەندێ ــە ئ ــەوە ك ــۆی بگێڕێت ــوو خ ــامیەكە وەك ــوورە ئیس ــت كەلەپ ــچ نەبێ ــەی هی ئەنجام
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ــۆش دەكات. پەردەپ

ئــەم نووســەرە ئیســامیانە خۆیــان ســوورن لەســەر زاراوەی »فوتووحــات«، چونكــە ئــەوان ئینتیایــان بــۆ )فاتیــح(

ـــەكە هەیــە، بۆیــە زمانــی ئەویــش بەكاردەهێنــن. و نایانەوێــت هیــچ جــۆرە هەڵســەنگاندنێكی نێگەتیــڤ بــۆ ئــەو 

ــە كوردییــش؛  ــح« بكــەن ب ــەوان ئەگــەر »فت ــركاری«. ئ ــی وشــەی وەكــو »داگی ــە بەكارهێنان ــە بكــەن، ب هەڵمەتان

»گرتــن« و »واڵتگیــری« بەكاردەهێنــن، كــە بێایەنــە بــەو واتایــەی هیــچ جــۆرە هەڵســەنگاندنێكی تێــدا نیــە، یــان 

هەتــا الیەنــی داگیركەریــش دەگرێــت، چونكــە پرۆسێســەكە دەكاتــە پرۆسێســێكی ڕەوا، ڕەوا بــە حوكمــی هێــز و 

ــدا  ــی ئێرانی ــە ئەدەبیات ــە ل ــەو »جهان  گشــا)ی(« |جەهانگوشــا)ی(|یە ك ــح« هــەر ئ ــۆری. »فات ــی ئیمپرات هەژموون

ــۆ ئــەوەی ئــەو  ــە »فتــح« ئاماژەیەكــی هێایــی دەكات ب ــە ئیمپراتــۆرە جیهانگیــرەكان دەوترێــت. بۆی ــە و ب هەی

هێــزە جیهانگیرێكــی گەورەیــە و بــە لۆجیكــی هێــز و سیســتەم مافــی خۆیەتــی.

جگــە لــەوەش؛ »گرتــن« دیســان زمانــی ناوخۆیــی ئــەو هێزەیــە كــە قســەكەر و نووســەر هەســت بــە »ئینتیــا« 

دەكات بــۆی. بــۆ منوونــە: ئێســتە ئەگــەر شــارێكی كوردســتان لــە الیــەن هێزێكــی ناكوردیــەوە »كۆنتــڕۆڵ بكرێــت«؛ 

ــرا«.  ــان »دەســتی بەســەردا گی ــرا« ی ــان »داگیرك ــرا« ی ــت »داگی ــرا«، بەڵكــو دەڵێ ــت »گی ــی كــوردی ناڵێ ڕاگەیاندن

بــەاڵم ئەگــەر هێــزی پێشــمەرگە ئاوەدانییەكــی كوردســتان یــان خاڵێكــی ســنووری بگرێــت؛ ئــەو كاتــە ڕاگەیاندنــی 

كوردیــی ـ بــە الی كەمــەوە ـ نەتەوەیــی دەڵێــت: »گیــرا« یــان »گرمتــان«، یاخــود »گیرایــەوە« یــان »گرمتانــەوە«. 

بۆیــە دەڵێیــن كــە نووســەرە ئیســامیەكان كاتێــك لەبریــی »فەتــح« وشــەی وەكــو »گرتــن« بەكاردەهێنــن؛ دیســان 

»ئینتیــا«ی خۆیــان بــۆ هێــز و تەوژمــە ئیســامیەكە دووپــات دەكەنــەوە، و بابەتەكــە بابەتــی زانســتی بوون نیــە، 

ــن«  ــی »گرت ــە لەبری ــش ئێم ــە. كاتێكی ــوون و »ئینتیا«ی ــوون و الیەندارب ــی ئایدیۆلۆجیایی ب ــتا بابەت ــو هێش بەڵك

ــوون و  ــی ســەربەخۆبوون و الیەندارنەب ــە، بەڵكــو بابەت ــی زانســتی نەبوون نی ــن »داگیركــردن«؛ ئەمــە بابەت دەڵێی

دابڕینــە لــە زمــان و جیهانــی داگیركــەر و كولتوورەكــەی و مێژووەكــەی. 

ــردن« و  ــە »داگیرك ــە ب ــەم، بۆی ــی دەك ــی چ ــم باس ــك دەزان ــو توێژەرێ ــن وەك ــم؛ م ــو وت ــەش؛ وەك ــە لەوان جگ

»داگیــركاری« ئامــاژە بــۆ مێــژووی »فوتووحــات« دەكــەم، چونكــە جگــە لــەوەی دەمەوێــت ناونانەكــە لــە هەمــان 

كاتــدا هەڵســەنگاندنیش بێــت؛ دەزانیــن ئــەو هەڵمەتانــەی ســوپای دەوڵەتــی خیافــەت لــە واقیعــدا داگیركــردن 

»احتــال« Occupation بــوون )هــەر بۆیــە دەســتەواژەی Islamic occupation و Islamic invasion لــە 

ــردن« و  ــر وشــەی »داگیرک ــە زیات ــە کوردییشــدا ئێم ــاون. ل ــژووی ئیســامیدا ب ــی مێ ــەوە ئەکادێمیاییەکان لێکۆڵین

»داگیرکاری«ـــان هەیــە بەرامبــەری ئــەو وشــە ئینگلیزیانــە(. چونكــە ئێمــە بــاش دەزانیــن كــە هێــزە ئیســامیەكە 

ــان  ــۆی ی ــە خ ــەر ب ــی س ــیی خۆجێی ــتەمێكی سیاس ــدووە و سیس ــی نەڕووخان ــیی واڵتان ــتەمی سیاس ــا سیس تەنه

ملكــەچ بــۆ خــۆی لــە جێیــان دروســت بــكات، و ئیــر بكشــێتەوە و چەنــد هێزێكــی پارێــزەر و چەنــد بارەگایــەك 

لێــرە و لــەوێ بهێڵێتــەوە. بەڵكــو خەڵكــە عەرەبــە موســوڵانەكە، ئــەوەی كــە سیاســی و بەڕێوەبــەرە )لــە چینــی 

ــەوەی ســەرباز  ــی سیاســیە(، و ئ ــی داگیركردن ــەی فرمان ــەو چین ــش. ئ ــان و ســەردارانی عــەرەب و قوڕەی خانەدان
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ــەربازیە(، و  ــی س ــی داگیركردن ــەی فرمان ــەو چین ــەكان. ئ ــە عەرەب ــی خێڵ ــە ئەندامان ــەربازیە )ل ــەركردەی س و س

ئــەوەی كــە بانگخــواز و قورئانخوێــن و ئیســام ڕاگەیەنەرە )لــە ئەندامانــی خێڵــە عەرەبــەكان و ئەوانــەی 

هاوپەیــان »مولی«یانــن و شــوێنكەوتەی پەســەندكراوی ئەوانــن. ئــەو چینــەی فرمانــی داگیركردنــی كولتووریــە(، 

ــە دوای  ــە(؛ ل ــی دیمۆگرافیایی ــان داگیركردن ــە فرمانی ــەكان، ك ــە عەرەب ــە خێڵ ــە خەڵكــی ئاســاییە )ل و ئەوەشــی ك

داگیركردنــی واڵتێــك و ئاوەدانییــەك و چەســپاندنی بــارودۆخ و ئاسایشــەكەی؛ ئیــر لــەو ئاوەدانیــە نیشــتەجێ بوون 

و كردوویانــە بــە واڵتــی خۆیــان. لــە واڵتــان شــاری نوێیــان دروســت كــردووە )كــە لــەم شــارە نــوێ و ئیســامیانەدا 

بەتــەواوی قەدەغــە بــووە پەرســتگای ئایینــی تــر هەبێــت(، و لەنــاو شــارە كۆنەكانیــش و لــە دەوروبەریــان خێڵــە 

ــەو  ــەردا ل ــدا دروســت كــردووە، و لەبەرامب ــەردەوام پەرســتگای ئیســامییان تێیان ــوون )و ب عــەرەب نیشــتەجێ ب

شــارە كــۆن و پێش-ئیسامیانەشــدا دروســت كردنی پەرســتگای نوێــی ئایینەكانــی تــر و نۆژەنكردنــەوەی پەرســتگا 

كۆنەكانیشــیان قەدەغــە كــردووە(. و بــاری دیمۆگرافیایــی واڵتانیشــیان گۆڕیــوە، بــە شــێوەیەك ئێســتە »نیشــتانی 

ــەوەی  ــر ئ ــەوە، و ئی ــە دوو كیشــوەری گرتوەت ــە نیمچەكیشــوەرێك ك ــەوە بووەت ــە نیمچەدوورگەیەك عــەرەب« ل

كــە پێشــر نیشــتانی ئارامیــەكان )ســوریان( و نەبــەط و میر-قیبطیــەكان و لیبیاییــەكان و بەڕبــەڕ )ئەمازیــغ( 

ــی  ــد ناوێك ــە چەن ــی«. جــاری وا هەی ــە »نیشــتانی عەرەب ــووە؛ ئێســتە بووەت ــر ب ــی ت ــورد و گەالن ــو ك و هەتاك

پرشــنگدار دەبینینــەوە لــە شــارێكی ـ بــۆ منوونــە ـ واڵتانــی ئێــران، و وا دەزانیــن خەڵكــی خۆجێیــی ئــەو شــارەن، 

بــەاڵم دوایــی كــە لــە ڕەچەڵەكیــان ورد دەبینــەوە؛ دەبینیــن دەچنــەوە ســەر خێڵــە عەرەبــەكان. بــۆ منوونــە: گەلێــك 

لــەو كەســایەتیە ئیســامیە هەڵكەوتووانــەی شــاری )ڕەیــی(، كــە بــە »ڕازی« ناویــان دەبرێــت؛ لــە ڕەچەڵەكیانــەوە 

ــەوە، كاتــی خــۆی مێژوونووســی عێراقــی )د.  ــەم بارەی ــوون. ل ــە عــەرەب ب ــە هەندێــك خێڵ دەزانیــن كــە ســەر ب

ناجــی مەعــڕووف(، مامــی )د. بەششــاڕ عــەوواد مەعــڕووف(، كتێبێكــی گــەورەی بــە ناونیشــانی »عروبــة العلــاء 

ــك  ــووەوە )ســاڵی ١٩٧٧ بەرگــی یەكەمــی چــاپ كــرا(، كــە ئەگــەر بڕێ ــة«، باڵوكردب ــاد األعجمي املنســوبني إىل الب

زیادڕەوییشــی تێــدا كردبێــت؛ بــێ گومــان ڕاســتییەكی زۆریشــی هێشــتا تێدایــە. بۆیــە دەبینین ئێســتەش نەخشــەی 

باڵوبوونــەوەی خێڵــە عەرەبــەكان، ئەوانــەی لــە نیمچەدوورگەكــەوە هاتــوون و ڕەچەڵەكــی خۆیــان دەپارێــزن، زۆر 

لــە چوارچێــوەی نیمچەدوورگــەی عەرەبــی فراوانــرە.

بۆیــە ئەگــەر هەڵمەتەكانــی داگیــركاری »فوتووحــات«ی ئیســامی بــە هەڵمەتەكانــی داگیركاریــی واڵتانــی خۆرئــاوا 

ــزم(  ــێوەی )كۆڵۆنیالی ــر هاوش ــامی زيات ــات«ی ئیس ــن »فوتووح ــن؛ دەبینی ــەراورد بكەی ــدا ب ــەردەمانی نوێ ــە س ل

Colonialismی خۆرئاواییــە، كــە بــە هەڵمەتەكانــی دەوڵەتــە ئیمپراتۆرێتیەكانــی جیهانــی خۆرئــاوا، لەگــەڵ 

هەڵ كشــانی هێــزی ســەرمایە و ڕژێمــی ســەرمایەداری، بــۆ داگیركــردن و دەستبەســەرداگرتنی واڵتانــی تــری الوازی 

ــوون  ــی ب ــی واڵتانێكــی خۆرهەاڵت ــی داگیركردن ــە هەڵمەت ــەم هەڵمەتان ــت. ئ ــان، دەوترێ ــەو ســەردەمانەی جیه ئ

ــوون،  ــی ب ــری رسوشــتی و ســەرمایەی مرۆی ــڕ خێروبێ ــەاڵم پ ــوون ب ــە ڕووی سیاســی و ســەربازیەوە الواز ب ــە ل ك

ــی بااڵدەســت و ئیمپێریالیســت  ــە لێشــاوی نیشــتەجێ بوونی شــەپۆلی یەك لەدوای یەكــی خەڵكــی واڵت ــەوەش ب ئ

و داگیركــەر، لــە واڵتــی داگیركــراودا، كــە دەبوونــە دانیشــتووانی هەمیشــەیی یــان دەبوونــە چینێكــی فەرمانــڕەوا 
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و بااڵدەســت بەســەر ژیانــی ئابــووری و كولتووریــەوە، و فرمانیــان دەبــووە بەكەڵكهێنــان و تااڵنكردنــی خێروبێــری 

ــت  ــان دەوترێ ــەش پێی ــە بیانی ــەو خەڵك ــتعار«، و ئ ــت »اس ــی دەوترێ ــدا پێ ــە عەرەبی ــە ل ــەر بۆی ــە )ه واڵتەك

 .)colony »ــتعَمرة ــت »مس ــن دەوترێ ــدا بااڵدەس ــان تێی ــە خۆی ــەش ك ــەو كۆمەڵگای ــتعِمر« colonist، و ب »مس

ــتنیان و  ــۆ پاراس ــش ب ــتەجێ بوونیان، و دوایی ــان و نیش ــۆ هێن ــوون؛ ب ــتەجێ دەب ــە نیش ــەی ك ــە بیانی ــەم خەڵك ئ

بەردەوامیــی فرمــان و ئامادەییــان؛ دەوڵەتــە ئیمپێریالیســتەكەیان هەڵمەتــی ســەربازیی گــەورەی دەكــردە ســەر 

ــەرە  ــی و داگیرك ــە بیان ــەو چین ــكات ئ ــێ ب ــان ل ــكات و وای ــەچ ب ــە ملك ــەوەی خەڵكەك ــۆ ئ ــراو، ب ــی داگیرك واڵت

ــەم  ــی ئ ــە ئاشكرایشــە فرمان ــەوە وەربگــرن. ك ــی بااڵدەســت بەســەر خۆیان ــڕەوا و چین وەكــوو ســەردار و فەرمان

ــۆ  ــراو، ب ــی داگیرك ــری واڵت ــی خێروبێ ــەی ڕەوڕەوەی تااڵنكــردن و بردن ــە جوڵ ــە ب ــرناوە بەردەوامی دان خەڵكــە هێ

ــز دەكــرد و  ــێ بەهێ ــی پ ــی خۆی ــە هــەم ئابووری ــی ئیمپراتۆریگــەری »ئیمپێریالیســت«، ك ــی دەوڵەت بەرژەوەندی

هــەم قەڵەمــڕەوی خۆیــی پــێ فــراوان دەكــرد. لــە ئەنجامیشــدا خەڵكــی خۆجێیــی واڵتــی داگیركــراو یــان بەتــەواوی 

دەردەكــران و دەربــەدەر دەبــوون، یــان دەبوونــە ژێــر دەســتەی كەمینــە بیانیەكــە كــە دەســەاڵتیان بــە دەســتە و 

ــە. ــان هەی هەمــوو »ئیمتیاز«ێكی

ــێ ســۆزداری و  ــژووی »فوتووحــات«ی ئیســامی بێــت و وەكــو خــۆی بیبینێــت و بەب ــاگاداری مێ ــەوەی ئ دەی ئ

ــی  ــەی كۆڵۆنیالیزم ــەم هەڵمەتان ــە ئیســامیەكەیە. ئ ــت ئەمــەش »كۆڵۆنیالیزم«ـ ــەوە؛ دەزانێ ــداری لێكی بدات الیەن

ــە  ــە دەبوون ــرد، ك ــتەجێ دەك ــراودا نیش ــی داگیرك ــە واڵتان ــان ل ــە عەرەبەكانی ــدا خێڵ ــەڵ خۆیان ــامییش لەگ ئیس

چینــی بااڵدەســت، و هەمــوو فرمانەكانــی داگیركردنــی ســەربازی و سیاســی و كولتوورییــان بەجی دەگەیانــد. لــە 

بنەڕەتیشــەوە بــۆ نیشــتەجێ كردنیان و پاراســتنیان لــە هــەر ڕاپەڕینێكــی خەڵكــە خۆجێییەكــە هەمیشــە ســوپای 

ــۆ لەناوبردنــی هەمــوو بەرگــری و بەرهەڵســتییەك. ــە ســەر واڵتانــی داگیركــراو ب ئیســامی هەڵمەتــی كردووەت

ــە  ــەی ك ــۆرە كۆڵۆنیالیزم ــەو ج ــە ئ ــامی، ببێت ــات«ی ئیس ــژووی »فوتووح ــەی مێ ــك منوون ــە هەندێ ــو ڕەنگ بەڵك

ــە  ــە ل پێــی دەوترێــت »كۆڵۆنیالیزمــی نیشــتەجێكاری« )»اســتعار اســتيطاين«( Settler Colonialism، كــە بریتی

ــێوەیەك  ــە ش ــە، ب ــی واڵتەك ــاو دانیشــتووانی خۆجێی ــك، لەن ــە واڵتێ ــۆ ب ــی نام ــك خەڵك نیشــتەجێ كردنی كۆمەڵێ

خەڵكــە خۆجێییەكــە دەبنــە هاواڵتیــی پلــەدوو و جیاكاریــی ڕەگەزییــان لەگــەڵ دەكرێــت و نكولــی لــە بــوون و 

ناســنامەی نەتەوەییــان دەكرێــت، جــا ئیــر یــان بــە دەركــران و دەربەدەربوونیــان كۆتاییــان دێــت یــان توانــەوە و 

ون بوونــی ناســنامە و ڕەگ وڕیشــە. لــە مێــژووی داگیركاریــی ئیسامییشــدا؛ ســەرەنجامی ئــەو گــەل و گرووپانــەی 

كــە لــە ناوجەرگــەی كۆمەڵــگا عەرەبی-ئیســامیەكەدا ماونەتــەوە و ویســتویانە لــەو واڵتــەدا كــە پێشــر نیشــتانی 

خۆیــان بــووە لەســەر ئایینــی خۆیــان مبێننــەوە؛ دەبینیــن تــا ڕادەیــەك لــە ســەرەنجامی ئــەو گەالنــەی ســەردەمی 

ــەر هێرشــی  ــە ب ــدا كەوتونەت ــە زۆر قۆناغ ــەوە. ل ــزم دەبن ــەی كۆڵۆنیالی ــەم فۆڕم ــە دووچــاری ئ ــت ك ــوێ دەچێ ن

توندوتیــژی، و هەمیشــە هاواڵتیــی پلــەدوو بــوون، و لــە كۆتاییــدا نكوولــی لــە بوونــی نەتەوەیــی و نیشــتانییان 

كــراوە، و بوونەتــە كەمینــەی ئایینــی و تائیفیــی ڕیشــەهەڵ كەنراو و تــواوە لەنــاو ناســنامە نیشــتانیە عەرەبیەكەدا. 
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ــیحیی  ــاوازە )مەس ــیان جی ــە ئایینیش ــراق ك ــوریا و عێ ــی س ــە ئارامی زمانەكان ــەرەنجامی كەمین ــو س ــەوەش وەك ئ

خۆرهەاڵتیــە یــان مەندەعیــە(، و تــا ڕادەیەكیــش ســەرەنجامی )قیبــت( و )ئەمازیــغ(، هەرچەنــد ئێســتە ئەمازیــغ 

لــە بوژانــەوەدان.

ئینجــا دەوڵەتێكــی ئیمپراتۆریــی ئیســامی كــە »كۆڵۆنیالیســت« بێــت و هەڵمەتەكانی ســوپا و هێزەكانــی هەڵمەتی 

ــە  ــە. ئێم ــەری »ئیمپێریالیست«ـ ــەوەش دەوڵەتێكــی ئیمپراتۆریگ ــش ئ ــان هــەر پێ ــێ گوم ــن؛ ب كۆڵۆنیالیســتانە ب

بــاش دەزانیــن كــە دەوڵەتــی خیافــەت هەمــوو تایبەمتەندییەكــی دەوڵەتــی ئیمپێریالیســتی تێــدا بــووە. دەوڵەتــی 

خیافــەت لــە ڕابــردوودا هەمیشــە لــە هەوڵــدا بــووە بــۆ فراوانكردنــی قەڵەمــڕەوی خــۆی و فەرمانــڕەوای واڵتگــەل 

و هەرێمگەلــی زۆر بــووە، لــە ڕێگــەی داگیركاریــی ســەربازی و سیاســی و كولتــووری )و زمانــی و ئایینی(ـــەوە، و 

هەژموونــی سیاســی و ســەربازی و ئابووریــی خــۆی بەســەر كۆمەڵێــك واڵتــدا ســەپاندووە، و ئەمــەش هەمــووی 

بــە ئامــڕازی هێــزی ســەربازی بەدەســت هاتووە. هــەر ئەمەیشــە واتــای واقیعیــی گوتــەی »باڵوبوونــەوەی ئیســام 

بــە شمشــێر«. ئیمپراتۆرێتــی بــە شمشــێر دروســت دەكرێــت، و بــە شمشــێر دەپارێزرێــت. ئیــر ئەمــە بااڵدەســتی 

و هەژموونــی ئایینــی و كولتــووری و زمانییــش دەســتەبەر دەكات.

و كاتێكیــش ئــەم مێــژووی »فوتووحات«ـــە بــە مێــژووی »داگیــركاری«ی ئیســامی ناودەبەیــن؛ لێــرەدا »داگیركردن« 

Occupation ئــەو داگیركردنــە نیــە كــە لــە یاســای نێودەوڵەتیــی نوێــدا لــە چوارچێــوەی خۆیــدا و بەپێــی 

ــە  ــامی ل ــی ئیس ــەی دەوڵەت ــەو داگیركاری ــو ئ ــت. بەڵك ــێ دراو بێ ــایی و ڕێ پ ــت یاس ــۆی دەكرێ ــاگەلی خ ڕێس

ڕابــردوودا كردوویەتــی؛ هەمــوو لێكەوتــە نا-یاســاییەكانی بەپێــی یاســای نوێــی جەنــگ لــێ كەوتووەتــەوە، چونكــە 

ــە ئیســامیەكان:  ســوپا و دەوڵەت

ـ بــۆ چەنــدان ســەدە واڵتانیــان داگیركــردووە، لــە كاتێكــدا بەپێــی یاســای نــوێ داگیركــردن كاتیــە و دەبێــت هێــزی 

داگیركــەر بــە چەنــد قۆناغێــك بكشــێتەوە.

ـ و سیســتەمی سیاســیی خۆیــان تێیانــدا دامەزرانــدووە، و یاســای خۆیان تێدا جێبەجێ كردووە )یاســا ئیســامیەكانی 

ــن(.  ــی ذیممە«یشــدا جێبەجــێ دەب ــەكان بەســەر »ئەهل ــە ئابووری ــی ـ مامەڵ ــواری »موعامــەالت« و ـ بەتایبەت ب

لــە كاتێكــدا بەپێــی یاســای نــوێ داگیركــەر دەســەاڵتێكی ڕەهــا و ســەروەریی بەســەر ناوچــەی داگیركــراودا نیــە، و 

دەبێــت ڕەچــاوی یاســای واڵتــی داگیركــراو بــكات.

ـ و هەندێــك شــوێنیان كــردووە بــە موڵكــی موســوڵانان، و خێڵــە عەرەبــەكان چــوون لــە هەر شــوێنێك ویســتبێتیان 

ــی  ــە واڵت ــی خــۆی ل ــە هاواڵتی ــەوەی نی ــی ئ ــەر ماف ــوێ داگیرك ــای ن ــی یاس ــدا بەپێ ــە كاتێك ــوون، ل نیشــتەجێ ب

داگیركــراو نیشــتەجێ بــكات.

ـ وەكــو دیــل و بەكۆیلەكــراو دانیشــتووانی واڵتانیــان ڕاگواســتووە و ســزای بەكۆمەڵیــان بەســەردا داون و و دیلیــان 
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لــێ گرتــوون و وەكــو بارمتــە بەكاریــان هێنــاون، لــە كاتێكــدا بەپێــی یاســای نــوێ داگیركــەر بــۆی نیــە دانیشــتووانی 

واڵتــی داگیركــراو ڕاگوێزێــت و بــۆی نیــە ســزای بەكۆمەڵیــان بەســەردا بــدات و بــۆی نیــە بارمتەیــان لــێ بگرێــت.

ـ و دەســتیان گرتــووە بەســەر موڵــك و مــاڵ و ســامانی گەالنــی شــكاودا، لــە كاتێكــدا بەپێــی یاســای نــوێ داگیركــەر 

بــۆی نیــە دەســت بگرێت بەســەر مــاڵ و ســامانی تایبەتــی هاواڵتیانــدا.

ـ و جاروبــار ســامانی كولتووریــی هەندێــك شــوێنیان لەنــاو بــردووە، لــە كاتێكــدا بەپێــی یاســای نــوێ داگیركــەر 

بــۆی نیــە ســامانی كولتووریــی واڵتــی داگیركــراو لەنــاو ببــات.

ــی  ــە هەڵمەتەكان ــوێ. بۆی ــی ن ــە یاســای نێودەوڵەتی ــن ل ــگ دادەنرێ ــی جەن ــە تاوان ــان ئێســتە ب ــە هەمووی ئەمان

ــاییرین  ــن و نایاس ــو خراپری ــن، بەڵك ــەر داگیركاری ــەك ه ــەرخ ن ــری هاوچ ــی بی ــامی بەپێ ــات«ی ئیس »فوتووح

داگیركارییشــن. ئەمــە جگــە لــەوەی پێــش هەمــوو شــتێك جەنگــە ئیســامیەكانی مێــژووی »غــەزوات« و 

»فوتووحــات«؛ هەمویــان یــان زۆربــەی هەرەزۆریــان پاســاوی وەكــو بەرگــری و خۆپاراســتنیان لــە نیــازی هێرشــی 

ــاج  ــكەوت و ب ــی و دەس ــەاڵتی ئایینی-سیاس ــڕەو و دەس ــی قەڵەم ــی فراوان كردن ــو جەنگ ــووە، بەڵك ــن نەب دوژم

بــوون، كــە بەمــەش دەبنــە جەنگــی دەســت درێژی »الحــرب العدوانيــة« War of aggression، و هــەر لــە خۆیــدا 

ــاییە. و بەگشــتی نایاس

ــن و  ــوڵان ب ــوێنەكە موس ــی ش ــت: خەڵك ــێ بێ ــی پ ــدا كۆتای ــەر بارێك ــە ه ــامیەكە ب ــیە ئیس ــر لەشكركێش و ئی

ناوچەكــە ڕاســتەوخۆ ببێتــە بەشــێك لــە بەڕێوەبردنــی ئیســامی، یــان ناچــار بــن لەبریــی موســوڵان بوون ســەرانە 

ــەڕ  ــەرانەدان؛ ش ــان س ــوڵان بوون ی ــە موس ــوون ب ــە ڕازی نەب ــان ب ــت، ی ــن بگیرێ ــە ڕێكەوت ــە ب ــدەن و ناوچەك ب

دامبەزرێــت و ناوچەكــە بــە شــەڕ بگیرێــت؛ لــە هــەر ســێ حاڵەتەكــەدا سیســتەمی سیاســیی خۆجێیــی ناوچەكــە 

ــی  ــال« Occupation )داگیركردن ــردن »احت ــە داگیرك ــە ب ــی ناوچەك ــیەكە و گرتن ــر لەشكركێش ــرناوە، و ئی ڕووخێ

ــت)٦(. ــی جەنگــی( دادەنرێ ســەربازی، و داگیركردن

لەبــەر هەمــوو ئەوانــە؛ هەمــوو پاســاو و بنچینــە و پاڵنــەر و پاڵپشــتێكی زانســتی و مێژوویــی و یاســاییان هەیــە 

بــۆ ئــەوەی هەڵمەتەكانــی »فوتووحــات«ی ئیســامی بــە »داگیــركاری« ناوببەیــن. جگــە لــەوەی بەپێــی پێــوەری 

ــرۆر«  ــو »تێ ــەت، و هەتاك ــەروەریی دەوڵ ــاك و س ــەر خ ــدوان«( بۆس ــتدرێژی« )»ع ــەی »دەس ــە خان ــوێ دەچن ن

ــوڵان بوون.  ــكیی موس ــەوەی سەرپش ــركاری دوای ڕەتكردن ــتار و داگی ــەی كوش ــە هەڕەش ــك ب ــاب«(ی خەڵ )»إره

هەرچەنــد ئەمانــە زاراوەی نوێــن، و پشت دەبەســن بــە چەمكــە نوێیەكانــی یاســای نــوێ، بــەاڵم ئەمانــە پۆلێنــی 

دروســتی ئــەو هەڵمەتانــەن ئەگــەر بەراوردیــان بكەیــن بەپێــی بیــری نــوێ و یاســای نــوێ.

ئینجــا پێناســەی ئــەم هەڵمەتانــە بــە »داگیــركاری«؛ پێــم وایــە لەگــەڵ زاراوەی ئیســامی خۆیشــیدا دەگونجێــت، 

ئــەوەش بەتایبەتــی زاراوەی »غــزو« و »غــزوات« و »مغــازي«، كــە لێــرە بــەدواوە لێــی دەدوێیــن.
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٢. »غەزو« و »غەزەوات«، یان »داگیركاری و تااڵنكاری«؟

ــاوگ  ــە چ ــزْو«ە )ك ــەی »َغ ــامیەوە؛ وش ــی ئیس ــژووی داگیركاری ــە مێ ــت ب ــری پەیوەس ــامیی ت ــی ئیس زاراوەیەك

»مصــدر«ە(، كــە بــە هــەر هێرشــێكی چەكدارانــە بــۆ ســەر گرووپێكــی مرۆیــی لــە شــوێنی خۆیــان وتــراوە، و بــە 

یــەك هێرشــی لــەم بابەتــە دەوترێــت »َغــزَْوة«، كــە كــۆی دەبێتــە »َغــزَوات«. لــە هەمــان كاتــدا چاوگێكــی تریــش 

ــە »مەصــدەری  ــم، وات ــە می ــازكراو ب ــی س ــی چاوگ ــە بابەت ــە )ل ــە وشــەی »َمْغزَى«ی ــان ڕیشــە ك ــە هەم ــە ل هەی

ــر بەكاردێــت. ــە زیات ــەم شــێوەیە كۆی ــاِزي« و ئ ــە »َمَغ ــە كــە دەبێت میمــی«(، و كــۆی ئەمەی

مــن كاتێــك »غــەزو« بكــەم بــە كــوردی؛ بەگشــتی بــە »هێــرش« گوزارشــی لــێ دەكــەم ]كــە ئەمــەش، »هێــرش«؛ 

وشــەیەكی ـ بەبنــەڕەت ـ توركیــە: »یورویــوش« yürüyüş )یــان yürüşی تورکیــی ئازەربەیجانــی(، و »هێرش«ـــە 

ــە  ــا زمان ــە وات ــورش«ی فارســیەوە[، و ئەم ــە ڕێگــەی شــێوەی »ی ــان ل ــووە، ڕاســتەوخۆ ی ــەوەوە هات ــە ل كوردیەك

ــەڵ  ــەڕكردن لەگ ــۆ ش ــز ب ــتنی هێ ــان سەرڕێخس ــەرڕێ كەوتن ی ــە س ــە ل ــزْو« بریتی ــە »َغ ــادەیەكەیەتی، چونك س

ــاوی خــۆی، كــە ئیــر ئەگــەر هەڵمەتەكــە  ــە شــوێنی خــۆی و لەســەر مــاڵ و خــاك و ئ ــان دوژمــن ل ــەر ی بەرامب

ســەركەوتوو بێــت؛ داگیركردنــی شــوێنەكە و تااڵنكردنــی ئاوەدانیەكــەی لــێ دەكەوێتــەوە. بۆیــە هەندێــك جاریــش 

بــە هەڵمەتــی »داگیــركاری و تااڵنــكاری« گوزارشــی لــێ دەكــەم، یــان هــەر »داگیــركاری«. كــە وەرگێڕانــی وشــەكە 

بــە »داگیــركاری« هەمــوو پاســاوێكی زمانییشــی هەیــە، چونكــە »َغــزْو« هەمــان ئــەو هێرشــی داگیركردنەیــە كــە 

ــاو واڵت و  ــە ن ــە چوون ــت، ك ــێ دەوترێ ــی پ ــدا »اجتیاح«یش ــە عەرەبی ــە ل ــە ئەم ــت، ك ــێ دەوترێ invasionی پ

ــەی. ــز و دوای تێكشــاندنی بەرگریەك ــە زۆری هێ ــە ب ئاوەدانیەكەی

لێــرەوە دیــارە ئەمــە زیاتــر ڕەوایەتیــان دەداتــێ كــە »فوتووحــات«ی ئیســامی بــە »داگیــركاری« ناوببەیــن. لــە 

كاتێكــدا كــە »فوتووحــات«ی ئیســامی؛ دەتوانرێــت بــە »غــەزەوات«ی ئیســامی گوزارشــی لــێ بكرێــت، بــە واتــا 

ئیســامیە گشــتیەكەی ئــەم زاراوەیــە. 

ــە  ــەب«، وات ــە هــەر هەڵمەتێكــی »جیهــادی طەل ــە ل ــن؛ »غــەزو« بریتی ــی فیقهــی قســە بكەی ــە زمان و ئەگــەر ب
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ــە و واڵت و  ــەر ناوچ ــەر ه ــامی بۆس ــی ئیس ــەربازیی دەوڵەت ــی س ــە هەڵمەت ــە ل ــە بریتی ــرش«، ك ــادی هێ »جیه

ــی  ــە و پەیان ــی خــۆی هەی ــە و سیســتەمی سیاســیی خــۆی و ئایین ــدا بااڵدەســت نی ــە ئیســام تێی ــك ك دەوڵەتێ

ئاشتییشــیان لەگــەڵ دەوڵەتــی ئیســامی نیــە، واتــە هێرشــێكە بۆســەر واڵتێكــی نا-ئیســامی )واڵتێك یاســای ئیســام 

ــی ئیســامی  ــەڵ دەوڵەت ــان لەگ ــر«ە( و ناهاوپەی ــە، و »دار الكف ــی »دار اإلســام« نی ــە، یان ــدا بااڵدەســت نی تێی

ــێ  ــە(. بەب ــە، و »دار الحرب«ـ ــش نی ــی »دار العهد«ی ــە، یان ــامیەكە نی ــە ئیس ــەڵ دەوڵەت ــتیی لەگ ــی ئاش )پەیان

ئــەوەی ئــەو واڵتــە نا-ئیســامیە هیــچ جەنگێــك و نیازێكــی خراپیشــی بەرامبــەر دەوڵەتــی ئیســامی ڕاگەیاندبێــت، 

واتــە دەستپێشــخەریی شــەڕی كردبێــت یــان جەنگــی ڕاگەیاندبێــت )بــەاڵم دەستپێشــخەریی ئاشتییشــی نەكــردووە 

و بــە نەیــار حســێبە(. چونكــە ئەگــەر جەنــگ ڕاگەیەنرابێــت یــان هێرشــیان كردبێــت؛ دەبێتــە »جیهــادی دەفــع« 

واتــە »جیهــادی بەرگــری«. ئــەم جــۆرە جیهــادە )کــە زۆر جــار لــە کەلەپــووری فیقهیــدا وشــەی »جهــاد« کــە بــە 

ڕەهایــی دێــت؛ بــە مەبەســتی ئــەم جــۆرە جیهــادە دێــت، و ئیــر هەندێــک جــار »جیهــادی بەرگــری« تەنهــا »دفــع 

ــە ئەركێكــی گشــتیە لەســەر  ــووە ك ــە ئیســامدا كۆدەنگییەكــی گشــتیی لەســەر ب ــت(؛ ل ــێ دەوترێ ــل«ی پ الصائ

موســوڵانان، و زۆربــەی مێــژووی »غــەزەوات« و »فوتووحــات«ی دروســت كــردووە.

ــە  ــامی ل ــی ئیس ــك دەوڵەت ــەوەش كاتێ ــەوە، ئ ــش بگرێت ــادی بەرگری«ی ــی »جیه ــە حاڵەتێك ــگونجێت ئەم دەش

ــە،  ــازی هێرشــكردنی هەی ــی نائیســامیی دراوســێ نی ــەوە هەســتی كردبێــت دەوڵەت ــی هەواڵگری ڕێگــەی زانیاری

ئــەو كاتــەش هەڵمەتەكــە هەمــان شــێوەی »جیهــادی هێــرش«ی هەیــە كــە هێزێكــی ئیســامی دەدات بەســەر 

ــگاوەر نیــن بەڵكــو هەمــوو جۆرێكــی دانیشــتووانی شەڕنەكەریشــن،  ئاوەدانییەكــدا كــە خەڵكەكــەی تەنهــا جەن

ــادی بەرگــری«. ــە »جیه ــك ل ــە جۆرێ ــە ڕووی ئامانجــەوە دەبێت ئەگەرچــی ل

و لەبــەر ئــەوەی لــە واقیعــی مێــژووی ئیســامیی »غــەزەوات« و »فوتووحات«یشــدا زۆربــەی هــەرەزۆری 

ــەو  ــەر ئ ــزو« بەس ــەی »غ ــە وش ــوون؛ بۆی ــرش« ب ــادی هێ ــە »جیه ــوون، وات ــەم ب ــی یەك ــە بابەت ــەكان ل هەڵمەت

ــاد« و  ــی »جه ــە جێ ــامیدا خەریك ــووری ئیس ــە كەلەپ ــازي« ل ــزو« و »غ ــە »غ ــەر بۆی ــڕاوە، و ه ــەدا ب هەڵمەتان

»مجاهــد« دەگرێتــەوە. 

ــە  ــن »غــەزو« گشــتیرە ل ــن؛ دەبینی ــەراورد بكەی ــە »غــەزو« ب ــح« ب ــن ـ »فەت ــر بی ــەوەی وردت ــۆ ئ ــش ـ ب ئەگەری

»فەتــح«. لــە ڕاســتیدا هەمــوو جــۆرە هەڵمەتێكــی داگیــركاری و تااڵنــكاری پێــی دەوترێــت »غــەزو«، ئیــر ئەگــەر 

بۆســەر خێڵێكــی بچووكیــش بێــت لــە خێوەتەكانیانــدا، و نەشــبێتە »فەتــح«ی واڵتێكــی خــاوەن هێــز و بەرگــری. 

لــە الیەنــی زمانییشــەوە »غــزو« هەڵمەتێكــە بۆســەر خەڵكــی ناوچەیــەك، بەرگرییــان هەبێــت یــان نــا، و مــەرج نیە 

هێــزە هێرشــبەرەكە ئەگــەر ســەركەوتوو ببێــت لــە ناوچەكــە مبێنێتــەوە، بــەاڵم كوشــتار و تااڵنــكاری دەكات و لــە 

ســامان و لــە ژن و منداڵــی شــوێنەكە دەبــات وەكــو دەســكەوت. بۆیــە »غــەزو« لــە چەنــد ڕوویەكــەوە جیاوازیــی 

وردیشــی لــە »فەتــح« هەیــە:
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ـ »فەتــح« بــۆ ناوچەكەیــە. چونكــی گرتنــی ناوچەیــەك یــان قەاڵیــەك و شــارێكە. بــەاڵم »غــەزو« هەڵمەتی كوشــتار 

و تااڵنكردنــی گرووپێكــە لــە مــرۆڤ. بۆیــە ئەگــەر چوارچێــوە و »ســیاق«ی قســەكردن بێــت لــە واڵت؛ »فەتــح« 

گونجــاوە، ئەگــەر بــاس لــە گرووپــە مرۆییەكــە بێــت؛ »غــەزو« گونجــاوە. 

ـ »غــەزو« گشــتیە، گرتنــی شــار و قــەاڵی لــێ بەرهــەم بێــت یــان نــا، بــە هێزێكــی گــەورەی واڵت گیــر بكرێــت یــان 

چەنــد ســوارێك بــن و بــدەن بەســەر خێڵێكــدا.

ـ مــەرج نیــە »غــەزو« لــە هەمــوو الیەنێكــەوە ســەركەوتوو بێــت، ڕەنگــە دەســكەوتێكی كەمــی ماددیــی هەبێــت 

و پاشەكشــە بــكات، بــەاڵم »فەتــح« ســەركەوتنێكی تــەواوە.

ـ هــەر بۆیــە »فەتــح« واتــای سیاســی و سراتیجییشــی هەیــە، فراوان بوونــی دەوڵــەت و قەڵەمڕەوییــە، و 

ــە ناوچــە و واڵتــی گیــراودا. بــەاڵم »غــەزو« دەكرێــت هــەر  دامەزرانــدن و بااڵدەســت كردنی یاســای ئیســامیە ل

هەڵمەتێكــی خێــرا و »خاطــف« بێــت كــە دەدات بەســەر خەڵكێــك و ئاوەدانییەكــدا و بــە كۆمەڵێــك دەســكەوتەوە 

ــەوە. دەگەڕێت

ـ بۆیــە ئەنجــام و دەســكەوتی »فەتــح« ســەربازی و سیاســیە. بــەاڵم ڕەنگە ئەنجامــی »غەزو« هەندێك دەســكەوتی 

ــاددی بێت. م

ــادی  ــە »غــەزو« گشــتیرە، و هەمــوو هەڵمەتێكــی »جیه ــە »غــەزو«. وات ــەت ل ــە جۆرێكــی تایب ــح« دەبێت ـ »فەت

هێــرش« و داگیــركاری دەگرێتــەوە، بــەاڵم »فەتــح« ئــەو »غەزو«ەیــە كــە بــە گرتنــی ســەربازی و سیاســیی 

ــت. ــی دێ ــارێك كۆتای ــەك و ش ناوچەی

ـ لــە هەمــان كاتیشــدا دەگونجێــت لەشكركێشــی بكرێــت و شــارێكیش بگیرێــت و »فەتــح« بكرێــت، بەبــێ ئــەوەی 

ــلیم كردنی  ــۆ تەس ــەون ب ــك ڕێ دەك ــد خاڵێ ــەر چەن ــەی لەس ــە خەڵكەك ــت، چونك ــش بكرێ ــتار و تااڵنكاریی كوش

شــارەكە. لــەم حاڵەتــەدا هەڵمەتەكــە دیمەنــی »غــەزو«ی كەمــرە.

ئەمــە وەكــو زاراوە ئیســامیە گشــتیەكەی »غــزو« و »غــزوات«. وەكــو زاراوەیەكــی ئیســامیی تایبەتیــش؛ دیســان 

»غــزو« و »فتــح« جیاوازییــان لــێ بەدیــار دەكەوێــت: »غــزوات« و ـ زیاتــر ـ »مغــازي« ئامــاژە دەكات بــۆ 

ــات«  ــەاڵم »فوتووح ــی. ب ــەی عەرەب ــی نیمچەدوورگ ــەر خێڵەكان ــۆی بۆس ــام خ ــەری ئیس ــی پێغەمب هەڵمەتەكان

ــی  ــە ســەردەمی جێنشــین »خەلیفە«كان ــە ئیســامیەكە ل ــی دەوڵەت ــە فراوانخوازیەكان ــۆ هەڵمەت ــاژە دەكات ب ئام

ــر. ــی ت ــەودا. ئەمــەش جیاوازییەك ئ

ــران و  ــی ئێ ــار و ئاوەدانیەكان ــی ش ــە داگیركردن ــاژە ب ــك ئام ــان كاتێ ــامیەكان خۆی ــەرچاوە ئیس ــتیدا س ــە ڕاس ل

ــە ســەر گرووپێــك بكــەن  ــۆ هێرش كردن ــەاڵم ئەگــەر ئامــاژە ب ــن. ب ــح« بەكاردەهێن كوردســتان دەكــەن؛ هــەر »فت
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ــن. ــزو« بەكاردەهێن ــت؛ »غ ــم بكرێ ــی قای ــار و قەاڵیەك ــە ش ــاس ل ــەوەی ب ــێ ئ بەب

بــەاڵم نووســەرە ئیســامیەكان ئێســتە زیاتر »فەتــح« و »فوتووحــات« بەكاردەهێنن، چونكە هیچ هەڵســەنگاندنێكی 

خراپــی تێــدا نیــە، بەڵكــو ـ وەكــوو وتــم ـ الیەنگرتنــی تێدایــە یــان پیرۆزکردنیشــی تێدایــە. لــە بەرامبــەرەوە زۆر 

دەگمــەن نەبێــت »غــەزو« بەكارناهێنــن، چونكــە خۆیــان دەزانــن خاڵــی نابێتــەوە لــە باكگراونــدە خێڵەكیەكــەی و 

دیمەنــی داگیــركاری و ـ بەتایبەتــی ـ تااڵنكاریەكــەی.

ــێ نەكــردووە! چونكــە »غــازي«  ــە »غــازی« ناوبــردووە! شــەرمیان ل ــان ب ــد ســوڵتانە عوســانیەكان خۆی هەرچەن

نازناوێكــی ئیســامیی خۆشەویســتە )وەكــو نازنــاوی »مجاهــد« كــە ئێســتە خۆشەویســترە!(، و لــە دەقــی 

ــزَا«. ــْد َغ ــا؛ فََق ــَز َغاِزيً ــْن َجهَّ ــوە: »َم ــث«دا هات »حەدی

دەشــتوانین بڵێیــن: نووســەرە ئیســامیەكانی كوردســتان بــە بەكارهێنانــی »فتوحــات« و بەخۆدوورگرتــن لــە 

زاراوەی »غــزو« )و »أنفــال« و »ســبي«( و بــە هەوڵیــان بــۆ پینــەكاری و جوانكاریــی ئــەو هەڵمەتانــە لــە مێــژوودا؛ 

ئینتیــای خۆیــان بــۆ قــەوارەی ئیســامیی ســوننی )ی عەرەبــی و توركــی( دووپــات دەكەنــەوە. ئەگەرنــا لــە ئێــران 

ــٔه  الی نووســەرە موســوڵانە شــیعیەكان هەڵمەتــی »فوتووحــات« بــە »هێرشــی عەرەبــە دەشــتەكیەكان« )»حمل

اعــراب«( بۆســەر ئێــران ناودەبرێــت!
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٣. »صولح«؛ »ئاشتی« یان »ڕێكەوتن«؟

كێشــەیەكی ترمــان لەگــەڵ نووســەرە ئیســامیە كــوردەكان؛ ســەبارەت بــە زاراوەی »ُصلْح«ـــە، كــە لــە كەلەپــووری 

ــەی  ــەو واڵتان ــتووانی ئ ــەڵ دانیش ــراوە لەگ ــە ك ــراوە ك ــڕە وت ــن و ئاگرب ــەو ڕێكەوت ــامیدا ب ــی ئیس مێژووخوانی

دەوڵەتــی ئیســامی لەشكركێشــیی كردووەتــە ســەریان، كاتێــك نەیانویســتووە شــەڕ بكــەن، یــان ویســتویانە شــەڕ 

ــتەوەدانی  ــەری بەدەس ــەوە، و لەبەرامب ــەواوی نەبڕێن ــن و بەت ــر دەربچ ــی كەم ــە زیانێك ــت و ب ــەردەوام نەبێ ب

شــارەكە و ملكەچ بــوون بــۆ دەســەاڵت و بەڕێوەبردنــی ئیســامی ســەر و ماڵــی خۆیــان بكڕنــەوە و مافــی 

ئایینداریــی ئایینەكــەی خۆیشــیان هەبێــت. هێــزە ئیســامیەكەش پەیانــی ســەالمەتیی ســەر و مــاڵ و ســامانیان 

و ڕێگــەدان بــە مانەوەیــان لەســەر ئایینــی خۆیانــی داوە پێیــان، لــە بەرامبەریشــدا ئەوانیــش ئاوەدانیەكــە دەدەن 

بــە دەســتەوە، و دەبنــە هاواڵتیــی ملكەچیــی یاســا و بەڕێوەبردنــی ئیســامی، و پیاوەكانیــان ســااڵنە باجــی ســەر 

ــە  ــەی ل ــەو ڕێكەوتن ــی ئ ــت وكاڵی، بەپێ ــی زەوی وزاری كش ــە باج ــە ل ــامی، جگ ــی ئیس ــە بەڕێوەبردن دەدەن ب

ــان. ــت لەگەڵی ســەرەتاوە دەكرێ

ــیی  ــی لەشكركێش ــە هەڵمەت ــێكە ل ــووە، بەش ــۆی ب ــامیەكە خ ــزە ئیس ــنیاری هێ ــە پێش ــە، ك ــەم ڕێكەوتن ــر ئ ئی

ئیســامی و ســەرەنجامێك و ئەگەرێكــی هەڵمەتــی داگیركاریــە ئیســامیەكەیە، و شــێوەیەكی بەالداكەوتنــی جەنگــە 

ئیســامیەكەیە، و بــەزۆری دوای لەشكركێشــی و ئابڵووقەدانــی شــار و قــەاڵ و هەندێــك جار دوای دەســت پێ كردنی 

جەنــگ و بەریەك كەوتنیــش ئینجــا پەنــای بــۆ بــراوە. كەچــی دەبینیــن هەندێــك نووســەری ئیســامیی كــورد ئــەم 

»صولح«ـــەش بــە شــێوەیەك ڕاڤــە دەكــەن و وەردەگێــڕن كــە لــە بەرژەوەندیــی بیــری ئیســامگەرایی داكۆكیــكاری 

خۆیــان بێــت، كاتێــك بــە كــوردی بــە »ئاشــتی« وەرگێڕانــی بــۆ دەكــەن! ئیــر ئــەو ناوچــە و ئاوەدانیانــەی مێــژووی 

ئیســامی دەڵێــت بــە ڕێكەوتــن »صولــح« گیــراون؛ ئــەوان دەڵێــن بــە »ئاشــتی« گیــراون!

نووســەرێکی ئیســامیی کــورد کــە بایەخــی بــەم بــوارە داوە، و ئــەم دیاردەیــە لــە نووســینەکانیدا زۆر دەرکەوتــووە؛ 

بەڕێــز مامۆســتا )حەســەن مەحمــوود حەمەکەریم(ـــە، کــە یەکێــک لــە تێبینیــە گشــتیەکانم لەســەر بەرهەمەكانــی 
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لــە بــارەی »فوتووحــات« و داگیرکردنــی ئیســامیی کوردســتانەوە؛ ئەوەیــە كــە لــەو بەرهەمانەیــدا )وەکــوو کتێبــی 

ــە  ــدا ك ــتان و ئێران ــوێنانەی كوردس ــەو ش ــی ئ ــە باس ــە ل ــامیدا«( هەمیش ــی ئیس ــەردەم فتوحات ــتان لەب »کوردس

ســەرچاوەكان دەڵێــن بــە »صولــح« گیــراون؛ ئــەو دەڵێــت بــە »ئاشــتی« گیــراون! لــە كاتێكــدا بەڕاســتی »صلــح« 

نابێتــە »ئاشــتی«، هــەم لــە ڕووی زمانیــەوە و هــەم لــە ڕووی واقیعــی سیاســی و ســەربازیەوە، و هەتــا لــە الیەنــی 

فیقهییشــەوە:

ـ لــە الیەنــی زمانیــەوە؛ »صلــح« لــە زمانــدا ڕێكەوتنــە دوای بەشــەڕهاتن یــان لەبریــی بەشــەڕهاتن، بۆیــە جیــاوازە 

لــە ئاشــتی، لــە زمانــی عەرەبیــدا دەزانیــن کــە وشــەی تــر هــەن باشــر ئــەو واتایــە بــدەن، وەکــوو وشــەی »ِســلْم« و 

»ُمســالَمة«. لــە الیەنــە زمانیەکــەوە؛ مــن هەســت دەکــەم تێگەیشــن و وەرگێڕانــی مامۆســتا حەســەن بــۆ »صلــح« 

ــتی«  ــت »ئاش ــی دەڵێ ــورد پێ ــەوەی ک ــە ئ ــن ک ــیدایە. دەزانی ــح«ی فارس ــی »صل ــر کاریگەری ــتی«؛ لەژێ ــە »ئاش ب

ــح«  ــن »صل ــی دەڵێ ــی زمانان پێ ــن peace؛ فارس ــی دەڵێ ــان پێ ــلْم« و ئینگلیزی زمان ــت »ِس ــی دەڵێ ــەرەب پێ و ع

|ســۆلهـ|، بۆیــە ناونیشــانی ڕۆمانــە بەناوبانگەکــەی تۆڵســتۆی »جەنــگ و ئاشــتی« بــە »جنــگ و صلــح« وەردەگێڕن! 

هەرچەنــد وشــەی »آشــتی« بەڕەســەنیـ  لــە »ئاشــتیهـ«ی پەهلەویــەوەـ  لــە زمانــی فارسییشــدا هەیــە بــەاڵم کەمر 

ــت و زاراوەکان  ــاش بزانێ ــی و کاســیکی ب ــی ئەنتیک ــی دەق ــت زمان ــژەر دەبێ ــە توێ ــت. بۆی ــح« بەکاردێ ــە »صل ل

تێکــەڵ نــەکات.

ـ لــە ڕووی واقیعــی سەربازییشــەوە؛ كاتێــك ســەرچاوە ئیســامیەكە دەڵێــت لەگــەڵ ئاوەدانیــی ناوچەیــەك »صولح« 

كــراوە؛ ئەمــە لــە الیەنــی ســەربازیەوە دوای ئــەوە بــووە كــە ســوپا ئیســامیەكە ســنووری ئــەو واڵتــەی بەزانــدووە 

ــە  ــت. ل ــح« دەكرێ ــت ئینجــا »صول ــە ســەر ئاوەدانیەكــە و ئابڵووقــەی داوە و ڕەنگــە شــەڕێكیش بووبێ و چووەت

بنەڕەتیشــەوە؛ هــەر بــە بەزاندنــی ســنووری واڵت لــە ڕێگــەی هەڵمەتــی ســەربازیەوە شــتێك نامێنێــت بــە نــاوی 

»ئاشــتی«. و ئاشــتی بــە دروشــم و داواكاریــی »یــان موســوڵان بوون، یــان ســەرانە، یــان شــەڕ« نایەتــە دی.

ــی  ــاری بەڕێوەبردن ــر ب ــی واڵتەكــە و هاتنەژێ ــدا هــەر داگیركردن ــە كۆتایی ــح« ل ــی سیاسییشــەوە »صول ــە الیەن ـ ل

ــی  ــە دەوڵەت ــی زەوی وزار ب ــان باج ــەر ی ــی س ــی باج ــاری دان ــر ب ــە ژێ ــە دەكەوێت ــە، و واڵتەك ــامیی لەگەڵ ئیس

ــتیەوە.  ــی ئاش ــە حاڵەت ــن ل ــن ش ــە دوورتری ــە ئەمان ــامی، ك ئیس

ـ هەتاکــو لــە الیەنــی فیقهییشــەوە؛ ئــەم »صولح«ـــەی کــە کراوە لەگــەڵ خەڵکــی واڵتانــی داگیرکراو، کــە بەتایبەتی 

لەگــەڵ ئەوانــە کــراوە کــە بــە »ئەهلــی کیتــاب« یــان نزیــک لــەوان دادەنرێــن و ئەوانــەی فرەپەرســت »مــرك« 

یــان بەتایبەتــی بتپەرســت »وثنــي« نیــن؛ جیــاوازە لــە دەروازەی ئاشــتی لــە ئیســامدا، چونکــە ئاشــتی و پەیانــی 

ئاشــتی لــە ئیســامدا هەیــە بــەاڵم لەژێــر ناونیشــانی تــردا وەکــوو »ُمــّدة« و »عهــد« و »ُمعاَهــدة« و »ُمســالَمة« و 

»ُمواَدعــة« )و ڕەنگــە جاروبــار »ُمصالَحة«یــش، بــەاڵم چوارچێوەکــەی جیــاوازە(، و کاتێــک ئــەم پەیانــی ئاشــتیە 

ــت و  ــنووری نابەزێنێ ــامی س ــزی ئیس ــک هێ ــچ جۆرێ ــە هی ــر ب ــامی؛ ئی ــی نا-ئیس ــەڵ واڵتێك ــت لەگ دەبەرسێ
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ــە  ــدا بااڵدەســت نی ــاکات و واڵتەکــە وەکــوو خــۆی دەمێنێتــەوە کــە نا-ئیســامیە و یاســای ئیســام تێی داگیــری ن

)واتــە »دار الکفــر«ە، بــەاڵم »دار الحــرب« نیــە بەڵکــو »دار العهــد«ە( ]بــەاڵم ئەوەنــدەش هەیــە ئــەم پەیانــی 

ــراو  ــی دیاریک ــۆ ماوەیەک ــت ب ــە، و دەبێ ــی نی ــامی هەتاهەتای ــادانانی ئیس ــی یاس ــامدا و بەپێ ــە ئیس ــتیە ل ئاش

ــی  ــی واڵت ــی خەڵک ــە بارودۆخ ــاوازە ل ــەش جی ــەم بارودۆخ ــامی[. ئ ــی ئیس ــی دەوڵەت ــی بەرژەوەندی ــت، بەپێ بێ

داگیرکــراو کــە »صولح«ـــیان لەگــەڵ دەکرێــت چونکــە ئەمانــە خۆیــان هیــچ ســەربەخۆییەکی سیاســییان نامێنێــت 

ــەڵ  ــان لەگ ــا ڕێکەوتنی ــات، و تەنه ــوە دەب ــان بەڕێ ــار و ئاوەدانیەکانی ــگای ش ــامی کۆمەڵ ــی ئیس و بەڕێوەبردنێک

دەکرێــت کــە هاواڵتیــی پلــەدووی بــاش و ملکەچــی ئــەو کۆمەڵگایــە بــن و ســەرانەی خۆیــان بــە ڕێ وپێکــی بدەن، 

و هاوکاریــی هیــچ هێزێکیــش نەکــەن کــە نەیــاری دەســەاڵتی ئیســامی بێــت، و لەنــاو کۆمەڵــگای ئیســامییش 

بانگەشــە بــۆ ئایینەکــەی خۆیــان نەکــەن، و کۆمەڵێــک یاســا و ڕێســای تریــش کــە لــە شــوێنی خۆیــان بــاس کــراون. 

و کاتێــک پیاوێــک لــەم خەڵکــە ناموســوڵانەی بەپێــی ئــەم ڕێکەوتنــە لــە کۆمەڵــگای ئیســامیدا وەکــوو هاواڵتــی 

و »ئەهلــی ذیممــە« قبــووڵ کــراون )و لەنــاو نەبــراون و دەرنەکــراون(، ئــەم ڕێکەوتنــە دەشــکێنێت بــەوەی ـ بــۆ 

منوونــە ـ ســەرانە نــەدات و یاخــی ببێــت لــەم یاســایە؛ ئــەوا بەپێــی یاســا ئیســامیەکە کوشــن یــان بەکۆیلەکــردن 

چاوەڕێــی دەکات.

لەبــەر ئەوانــە؛ ڕاڤــە و ناونانــی ئــەو »صولح«ـــەی لەگــەڵ دانیشــتووانی واڵتانــی داگیرکــراو کــراوە، وەکوو بەشــێک 

ــەڕ و  ــان ش ــوڵان بوون ی ــی موس ــی بەدیل ــوو ڕێگەچارەیەک ــە و وەک ــی داگیرکاریان ــەو هەڵمەت ــی ئ و ئەنجامێک

کوشــتار و تــااڵن، بــە »ئاشــتی«؛ لــە هەمــوو الیەنێکــەوە هەڵەیــە و تێکەڵ کردنــی زاراوە و یاســاکانە. و مــن تــکام 

وایــە ئــەم زاراوە و وشــانە، کــە لــە هەمــان کاتــدا زاراوەی فیقهییشــن و پێناســە و دەروازەی وردی خۆیــان هەیــە؛ 

بــۆ مەبەســتی ئایدیۆلۆجیایــی و ئەپۆلۆگێتیکایــی و بەرگریــکاری و جوانــکاری تێکــەڵ نەکرێــن.
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٤. زاراوەكانی دەسكەوتەكانی جەنگ

٤-١. »أنفال« و »غنائم«؛ »دەسكەوت« یان »تااڵنی«؟

ــە  ــال«، ب ــل« و »أنف ــم«، و »نََف ــة« و »غنائ ــوو »غنيم ــار زاراوەی وەک ــینەکامندا زۆر ج ــە نووس ــورد؛ ل ــوو ڕاب وەک

»تــااڵن« و »تااڵنــی« لــە کوردیــدا دادەنێمــەوە. کــە »تــااڵن« لــە بنەڕەتــدا وشــەیەکی تورکیــە: »تــااڵن« talan، کــە 

نــاوی کردارەکەیــە )لــە زمانــە تورکیەکانــدا »تــاال« یــان »تەلــە« یــان »تالــە« ڕەگــی کــردارە بــە واتــای ›تااڵن کــردن‹ 

»نهــب«، و ئامــاژە دەکات بــۆ تااڵنکــردن بــە زەبــری هێــز و ئــازاردان(، بۆیــە لــە کوردیــدا وشــەی »تااڵنی«یشــی لــێ 

داڕێــژراوە بــە واتــای ›شــتی تااڵنکــراو‹. لــە کوردیــدا وشــەیەکی تریشــان هەیــە: »چەپاوڵ« کــە کورتیــش دەبێتەوە 

بــۆ »چەپــاو«، و دەکرێــت ئەمیــش لــەم چوارچێوەیــەدا بەکاربهێنیــن )و ئەمیــش هــەر دیاریــی دەســتی زمانــی 

تورکیــە بــۆ زمانــی کــوردی! چونکــە »چەپاوڵ«یــش بنچینــەی دەچێتــەوە بــۆ »چەپاغــوڵ«ی تورکیــی ناوەڕاســت 

بــە هەمــان واتــای ›تااڵنــی‹، ڕاســتەوخۆ یــان لــە ڕێگــەی »چپــاول«ی فارســیەوە. لــە تورکییــی ئەنەدۆڵییشــدا؛ دوای 

ئــەوەی بووەتــە »چەپغــول«؛ ئێســتە لــە تورکیــی نوێــدا بــە شــێوەی çapul ماوەتــەوە(.

ــەی  ــەو ئەنجام ــەزو«، ئ ــی ـ »غ ــح« و ـ بەتایبەت ــی »فەت ــە بابەت ــش، ل ــەوەوە؛ هەڵمەتێکی ــۆی ئ ــە ه ــەر ب و ه

ــەم. ــڕەخۆری« ناودەب ــەت ـ »ش ــك حاڵ ــۆ هەندێ ــكاری« و ـ ب ــە »تااڵن ــت؛ ب هەبێ

هەڵبەتــە هەندێــک جاریــش بــە »دەســکەوت« گوزارشــم لــە واتــای »غنيمة« کــردووە کە ئەمــە واتــا زمانیەکەیەتی، 

ــەک  ــا ڕادەی ــە ت ــتیەکەیەتی، ک ــە گش ــا زاراوەیی ــە وات ــە ئەم ــگ« Spoils of War ک ــکەوتی جەن ــە »دەس ــان ب ی

زاراوەیەکــی بێایەنــە، و مــن ناتوانــم بــە هەڵــەی دابنێــم. هەرچەنــد وەرگێڕانــی Spoils of War بــە »تااڵنیەکانــی 

 War Booty جەنــگ« هیــچ کێشــەی تێــدا نیــە. هەرچەنــد لــە یاســای نێودەوڵەتیــی نوێــدا زیاتــر دەســتەواژەی

بەکاردێــت، و ئەمەیــان زیاتــر بەرامبــەری »دەســکەوتی جەنــگ« و »غنيمــة الحرب«ـــه، بــەاڵم دیســان وەرگێڕانــی 

ئەمــەش بــە »تااڵنیــی جەنــگ« نابێتــە هەڵەیەکــی زمانــی. 
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نووســەرە ئیســامیە کــوردەکان، لــەم چوارچێوەیــەدا وشــە عەرەبیەکــە، »غەنیمــەت«، و شــێوەی کــۆی »غەنائیــم«، 

ــان »دەســکەوتی  ــۆی؛ هــەر »دەســکەوت« ی ــن ب ــەری کوردییــش دابنێ ــار بەرامب ــەوە، و ئەگــەر جــار و ب دادەنێن

جەنــگ« بەکاردەهێنــن. و ئەمــە بــۆ ڕاڤــەی وشــەی »أنفال«یــش بەکاردەهێننــەوە. هەرچەنــد دەگمــەن نەبێــت و 

هەتــا ناچــار نەبــن وشــەی »ئەنفــال« بەکارناهێنــن، چونکــە ئاشــکرایە کــە ئــەم وشــەیە لــە دوای هەڵمەتەکانــی 

»ئەنفــال«ی بەعســەوە بەدنــاوە.

منیــش لــە ڕابــردوودا بایەخــی تایبەتــم بــەم زاراوەیــە، »ئەنفــال«، داوە، و لــە الیەنــی زمانــی و زاراوەیــی )فیقهــی(

ـــەوە زۆری لەســەر ڕۆشــتووم، و بــۆ بەراوردکردنیشــی بــە زاراوە بەعســیەکە. لێرەشــدا دەبێــت ڕوونــی بکەمــەوە 

ــکەوتی  ــکەوت« و »دەس ــوو »دەس ــی وەک ــتەوخۆ و بێایەن ــادە و ڕاس ــتەواژەی س ــە دەس ــار ل ــی زۆر ج ــە بۆچ ک

جەنگ«ـــەوە الدەدەم و وشــەی وەکــوو »تــااڵن« و »تااڵنــی« بەرامبــەری »غنائــم« و »أنفــال« بەکاردەهێنــم، لــە 

ــای زمانیــی ســادەی  ــە کاتێکــدا وات ــلْب« و »نَْهب«ـــەوە نزیکــن، و ل ــە »َس ــر ل ــااڵن« و »تااڵنــی« زیات کاتێکــدا »ت

»َغِنيمــة«؛ هــەر »دەسکەوت«ـــە، ئــەو شــتەی کــە کەســێک وەکــوو قازانــج و ماڵ وســامان و شــتی بــاش دەســتی 

ــا  ــدا(، وات ــە کوردی ــە« ل ــت« و »مفت ــی »مف ــوو چەمک ــی زۆر )وەک ــان ماندووبوون ــن ی ــێ کڕی ــت، بەب دەکەوێ

ــەڕهاتن،  ــگ و بەش ــت، دوای جەن ــتی دەکەوێ ــن دەس ــوپای دوژم ــە س ــگاوەر ل ــە جەن ــی ئەوەی زاراوەییەکەیش

ــەوە  ــان دەمێنێت ــدا لێی ــی جەنگ ــە گۆڕەپان ــەی ل ــەرگ و ئامڕازگەل ــۆڵ و واڵخ و جل وب ــەو چەک وچ ــی ئ بەتایبەت

یــان بەجێــی دەهێڵــن. و لــە کاتێکــدا واتــای زمانیــی ســادەی »نََفــل«؛ ›زیادە‹یــە، و واتــا زاراوەییــە تایبەتەکەیشــی 

ئامــاژە دەکات بــۆ دەســکەوتی زیــادەی جەنــگاوەری موســوڵان کــە زیــاد لــە مووچــە و لــە بەشــی بڕیــاردراوی 

خــۆی لــە دەســکەوتەکان وەری دەگرێــت. و لــە کاتێکــدا دەســکەوتنی ئــەم »غەنیمەت«ـــە لــە یاســای ئیســامیدا 

لــە هەڵمەتێکــی »جیهــاد«دا دەبێــت کــە دەوڵــەت و ســەرۆکی دەوڵــەت »ئیــام« بــۆ خــۆی سەرپەرشــتیی دەکات، 

ــی  ــامدا تااڵنکاری ــە ئیس ــال« ل ــم« و »أنف ــر »غنائ ــی دەکات، و ئی ــتیی دابەش کردن ــی سەرپەرش ــەر خۆیش و ه

ــە  ــن، وات ــە« و »ڕێگــر« ناودەبرێ ــە »چەت ــەی ب ــی ئەوان ــە، بەتایبەت ــی ســەربەخۆ نی کەســانی تاکەکــەس و گرووپ

خراپەکارانــی ڕێگــری و ڕووتکردنــەوەی چەکدارانــە، یــان ئەوانــەی لــە کاتــی جەنــگ و نەمانــی یاســا و حوکوومەتدا 

دەســت دەدەنە شــڕەخۆری و تااڵنکردنــی ماڵ وســامانی گشــتی یــان ـ بــۆ منوونــە ـ ســەربازی. بــێ گومــان »غنائــم« 

ــێ  ــکاری« گوزارشــی ل ــی« و »تااڵن ــە »تااڵن ــەی بۆچــی هێشــتا ب ــە. ئ ــەش نی ــەم بابەت ــە ئیســامدا ل ــال« ل و »أنف

دەکــەم؟ ئەمــە لێــرەوە وەاڵمــی دەدەمــەوە. کــە بــێ گومــان بــە مەبەســت و بــە بەڵگــە ئــەوەم کــردووە.

ســەرەتا ئێمــە ئــەوە دەزانیــن كــە لــە زمانــی عەرەبــی و دەقــە ئیســامیەكاندا ئــەو دەســکەوتەی بــەر ســەربازێك 

دەكەوێــت )جــا ئیــر واڵخ بێــت یــان ئــاژەڵ و مەڕومــااڵت یــان خشــڵ و شــتی گرانبەهــا یــان هەتــا ژن و منداڵیش(، 

پێــی دەوترێــت »غنیمــة« و کۆیشــی دەبێتــە »غنائــم«، و هەروەهــا ›نەفــەل‹ »نفــل« و كۆیشــی دەبێتــە »أنفــال« 

ـ بــە واتایــەک و ڕاڤەیەکــی ئــەم زاراوەیــە لــە کەلەپــووری ئیســامیدا. لــە قورئانیشــدا ســوورەتێك هەیــە كــە لــە 

ــوا  »ئایەت«ـــێکیدا باســی چۆنیەتیــی دابەشــكردنی ئــەم تااڵنیانــە دەكات لەالیــەن هێــزە ئیســامیەكەوە: »َواْعلَُم
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ــأَلُونََك  ــِه ُخُمَســُه، َولِلرَُّســوِل« )األنفــال: ٤١(، و لــە سەرەتایشــیەوە دەڵێــت: »يَْس ــأَنَّ لِلَّ ٍء؛ فَ ــْم ِمــْن َشْ ــا َغِنْمتُ : َم أَنَّ

ــِه َوالرَُّســوِل« )األنفــال: ١(، كــە بــە هــۆی ئــەم ســەرەتایەوە ئــەو ســورەتە ناونــراوە  ــاُل لِلَّ ــِل: اأْلَنَْف ــاِل، قُ َعــِن اأْلَنَْف

ســورەتی »األنفــال«. هەرچەنــد لــە كەلەپــووری ئیســامیدا بیــروڕای جیــاواز هەیــە دەربــارەی ئــەوەی دەقەکــەی 

)األنفــال: ٤١( »مەنسووخ«ـــە و لــە کار خــراوە بــە دەقــی تــر، یــان »موحكەم«ـــە و کاری پــێ دەکرێــت. بەڵکــو 

بیــروڕای جیاوازیــش هەبــووە لەســەر ئــەوەی وشــەی »أنفــال«ی ســەرەتای ســورەتی »األنفــال« چــی دەگرێتــەوە: 

بــە گشــتی دەوترێــت »أنفــال« و »غنائــم« هاوواتــان بــە واتــای ›دەســكەوتی جەنــگ‹ بەگشــتی، بــەاڵم زۆربەیــان 

وتوویانــە مەبەســت لــە »ئەنفــال« ئــەو دەســتكەوتانەیە كــە ســەربازەكان زیــاد لــەو بەشــەی خۆیــان وەری دەگــرن 

كــە بەپێــی یاســای دابەشــكردنی »غنائــم« دەیاندرێتــێ . ئەمــەش چونکــە زانــراوە کــە لە یاســا ئیســامیەكەدا بەشــی 

جەنــگاوەر تەنهــا مووچەیــەك نیــە، یــان تەنهــا ئــەوەش نیــە دوای تەواوبوونــی جەنــگ بەشــێكی دیاریكــراوی لــە 

دەســكەوتەكانی جەنــگ پێ دەدرێــت واتــە »غنائــم«، و »أنفــال« بــە واتایــەك كــە یەكســانی دەكات بــە »غنائــم«، 

ــڕەخۆرییەكی  ــی و ش ــان تااڵن ــە ئەمەی ــە ك ــەدا هەی ــی هەڵمەتەك ــە كات ــی ل ــكەوتێكی تریش ــۆرە دەس ــو ج بەڵك

ــەم  ــری ئ ــی ت ــە واتایەك ــال« ب ــە »أنف ــی دەبێت ــەل-| و كۆیش ــل« |نەف ــراوە »نََف ــی وت ــامدا پێ ــە ئیس ــە، و ل ڕووت

وشــەیە. ئــەم »نەفــەل«ە بریتیــە لــە دەســكەوتێك كــە جەنــگاوەری موســوڵان زیــاد لــە بــەش »ســهم« ی خــۆی 

ــی  ــدووە و دەســكەوتێكی نایاب ــی نوان ــی تایبەتی ــەوەی چاالكییەك ــەر ئ ــت، لەس ــە دەســكەوتەكان، وەری دەگرێ ل

بــۆ ســوپا ئیســامیەكە بەدەســت هێناوە. هــەر پێشــەكی ســەركردەی ســەربازی ڕایدەگەیەنێــت كــە »هــەر كــەس 

ــێ  ــە بەب ــەی پێویســتە، وات ــەم ڕێگەپێدان ــە«! و ئ ــی تێدای ــان بەشــی خۆی ــۆ خــۆی ی ــی دەســت كەوت؛ ب هەرچی

ــە  ــە ب ــكەوتە زیادان ــەم دەس ــینی ئ ــامیدا بەخش ــی ئیس ــە فیقه ــت. و ل ــام« نابێ ــەركردە و »ئی ــی س ڕێگەپێدان

جەنــگاوەری موســوڵان پێــی دەوترێــت »تنفیــل«، و لــە »حەدیث«ـــەكاندا هاتــووە كــە پێغەمبــەر لــە هەندێــك 

ــَل« |نەففەلە|  جەنگــدا دەســكەوتی لــەو جــۆرەی داوە بــە جەنــگاوەرەكان یــان ڕێگــەی پــێ داون، و بە كــرداری »نَفَّ

ئامــاژەی بــۆ دەكرێــت. و »ســەلەب«یش ـ كــە دواتــر ئامــاژەی بــۆ دەكەیــن؛ هــەر بەشــێكە لــەم »نەفەل«ـــە. و 

ــر هەڵمەتــی باشــر بكــەن و تااڵنیــی باشــر  ــۆ دەســكەوتنی دەســكەوتی زیات ئەمــە ســەربازەكان هــان دەدات ب

كۆبكەنــەوە. ئیــر ـ بــۆ منوونــە ـ ژن و منداڵگەلێــك كــە وا خەریكــە دەربازیــان دەبێــت؛ جەنــگاوەری موســوڵان 

ــە پاداشــتی  ــە و ل ــە كۆیل ــن و دەكرێن ــل دەكرێ ــا دی ــت هەت ــێ دەگرێ ــان پ ــی ڕێی ــای دەســكەوتی تایبەت ــە تەم ب

ئەمانــەدا هــەر لەوێــدا و پێــش دابەش كردنــی دەســكەوتەكان دانەیەكــی نایابــی لــەم ژن و منااڵنــە بەردەكەوێــت. 

ئەمانــە لــە مێــژووی ئیســامیدا منوونەیــان هەیــە.

لــە ڕاستییشــدا وشــەی »أنفــال« وەكــو نــاوی پرۆســە بەدناوەكــەی ڕژێمــی بەعــس؛ زیاتــر بــەالی ئــەم واتایــەدا 

دەڕوانێــت، لــەو الیەنــەوە كــە بەكارهێنانــی ئــەم وشــەیە بــۆ ئاماژەكــردن بــووە بــۆ ئــەو تااڵنیانــەی )جــاش( پێــش 

)جەیــش( بۆیــان هەبــوو بیانچننــەوە دوای ئــەوەی دەبوونــە پێشــەنگ و چاوســاغی )جەیــش(. هەســتیش دەكــەم 

ــە مەبەســت  ــە و ب ــەو پرۆســانە؛ زۆرزانان ــۆ ئ ــژاردووە ب ــاوەی هەڵ ب ــەو ن ــە بەعســیەی یەكــەم جــار ئ ــەو عەقڵ ئ
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ئــەو وشــەیەی هەڵ بــژاردووە، بــۆ ئــەوەی ئامــاژە بــكات بــۆ ئیشــی كوردەكــە خــۆی، نــەك ئیشــی ســوپای ڕژێــم 

خــۆی، كــە ڕژێــم نــاوی زۆر شــكۆمەندانەی بــۆ كردەوەكانــی ســوپاكەی دادەنــا، نــەك وشــەیەك كــە ئامــاژە بــكات 

بــۆ تااڵنــی. ئیــر كــە دوایــی وشــەكە بووەتــە ئامــاژە بــۆ بردنــی خەڵكەكــە و كوشــتنیان و شــاردنەوەیان لــە گــۆڕی 

بەكۆمــەڵ )کــە ئێســتە پێیــان دەوترێــت ›ئەنفال کــراوەکان‹ »مؤنَفلــون«(؛ ئەمــە شــتێكی تــرە. بــێ گومــان ڕژێمــی 

فاشیزم ئاســای بەربــارد نەیویســتووە ئەمــە دیــار و ئاشــكرا بێــت و ناوێكــی هەبێــت.

پوختەی قسە؛ وشەی »أنفال«ی قورئانی و ئیسامی؛ بە دو شێوە پێناسە و لێكدانەوەی بۆ كراوە:

ـ وەكــو هاوواتــای »غنائــم«، كەواتــە بەگشــتی ئاماژەیــە بــۆ دەســكەوتی ســوپا، جا ئیــر چەك وچۆڵی ســوپای دوژمن 

بێــت یــان ماڵ وســامانی خەڵكەكەیــان. بــەم واتایــە دەكرێــت »أنفــال« لــە كوردیــدا هــەر بــە »دەســكەوتەكان« 

ــدارە.  ــزی چەک ــدا دەســکەوتی هێ ــە بنەڕەت ــش ل ــەوە، چونکــە تااڵنی«ی ــیش دابرنێت ــان ـ ڕەنگــە ـ »تااڵنیەكان«ـ ی

هەرچەنــد ئێســتە »تااڵنــی« زیاتــر ئامــاژە دەكات بــۆ ماڵ وســامانی خەڵــك نــەك كەل وپەلــی ســوپا، بۆیــە 

ــی  ــە بردن ــی« ب ــت، و »تااڵن ــی بوترێ ــی جەنگ ــە كەل وپەل ــگ ل ــكەوتی جەن ــە دەس ــكەوت« ب ــرە »دەس وا باش

ماڵ وســامانی خەڵكــی مەدەنــی. خــۆ ئەگــەر ئــەو »دەسکەوت«ـــەی دەکرێتــە بەرامبــەری »غنائــم« و »أنفــال« 

ــزی ســەربازی«  ــان »دەســکەوتی هێ ــە »دەســکەوتی ســوپا« ی ــی »دەســکەوتی جەنــگ«‹؛ ب ــە ئیســامدا؛ لەبری ل

پێناســە بکرێــت؛ وردتــرە، چونکــە »دەســکەوتی جەنــگ« ئــەوەی لــێ دەفامرێتــەوە دوای ڕوودانــی جەنــگ و لــە 

ــە ماڵ وســامانی ســەربازی و پێداویســتیی جەنگیــی ســوپای شــکاو دەســت دەخرێت، کــە  گۆڕەپانــی جەنــگ و ل

مــەرج نیــە دەســکەوتەکانی ســوپای ئیســامی هــەر لــەم بابەتــە بووبــن، بــەاڵم ـ بــۆ منوونــە ـ »دەســکەوتی ســوپا« 

ــتی  ــک دەس ــان جەنگێ ــۆ ی ــیی ئەوت ــێ لەشکرکێش ــوپا بەب ــە س ــەوە ک ــامانێکیش دەگرێت ــەر ماڵ وس ــتیە و ه گش

بەســەردا دەگرێــت، ئەگــەر ماڵ وســامانی خەڵکــی مەدەنییــش بوبێــت. کــە »غنائــم« و »أنفــال« لــەم بابەتەیــش 

لــە خــۆ دەگرێــت.

ـ بــەو واتــا تایبەتــەی كــە ڕاڤــەم كــردووە )و ڕاڤــەی زۆرینــەش بــووە، هەرچەنــد بــەم واتایــە زیاتــر لــە »حەدیث« و 

هەواڵەکانی »ســیرە« و »مەغازی«ـــدا ڕوونە(، كە دەســكەوتی زیادەیە، و زیاتر وشــەی »تااڵنی« و »شــڕەخۆری«ی 

بــۆ دەبێــت. هەرچەنــد لــە ڕاســتیدا »شــڕەخۆری« وردیــش نیــە بــۆ ئــەو واتایــە، چونكــە زیاتــر ئامــاژە دەكات بــۆ 

تااڵنیــی شــتی كەم نــرخ، وەكــو ئــەوەی دەچێــت كەل وپەلــی ســادەی نــاو مــاڵ و دەزگا حوکوومەتیــەکان دەبــات! 

بــەاڵم خــراپ نیــە »شــڕەخۆری« ـ وەكــو ناونانێــك بــۆ پێشــاندانی دزێــوی و ناشــیرینیەكەی ـ بــەم واتــا تایبەتــەی 

ــال« بوترێت. »أنف

لــە ئەنجامــدا؛ دەمانتوانــی بەگشــتی بەرامبــەری »غنيمــة« و »نََفــل«، يــان بــە شــێوەی كۆیــان: »غنائــم« و »أنفال«، 

وشــەی كوردیــی ئاســایی وەكــو »دەســكەوت« یــان »دەســکەوتی جەنــگ« یــان ـ باشــریش ـ »دەســکەوتی ســوپا« 

دابنێیــن كــە واتایەكــی گشــتی دەدات و هەڵســەنگاندنێكی نێگەتیڤــی تێــدا نیــە. بــەاڵم ئــەم وشــەیە كاتێــك دەبێتە 
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زاراوەیەكــی پــڕ بــە پێســتی یاســا ئیســامیەكە و واقیعــە مێژووییەكــەی؛ كــە دەســكەوتی ڕەوای ســوپای ئیســامی 

تەنهــا دەســكەوتی جەنــگ بوایــە لــە گۆڕەپانــی جەنــگ و لــە كەل وپــەل و هــۆکاری گواســتنەوە و چەك وچۆڵــی 

بەجێــاوی ســوپای شــكاو، ئــەو کاتــە ئێمــەش تەنهــا »دەســکەوت« و »دەســکەوتی جەنگ«ـــان بــۆ بەکاردەهێنــا 

وەکــوو بەرامبــەری کــوردی. بــەاڵم ئێمــە دەبینیــن »غنائــم« و »أنفــال« لــە ئیســامدا مــاڵ و موڵكــی هاواڵتیانــی 

مەدەنییــش دەگرێتــەوە، و بەڵكــو خــودی خۆیشــیان دەگرێتــەوە كــە ژن و منــداڵ و هەتاكــو پیاویشــیان كراونەتــە 

كۆیلــە. بۆیــە ئیــر وشــەی »دەســكەوت« تەنهــا دەبێــت پاســاودان ئەگــەر بــۆ دەســكەوتگەلێك بــەكاری بهێنیــن كە 

لــە موڵــك و ماڵــی هاواڵتیانــی مەدەنــی بربێــن، و بەڵکــو خــودی ئــەم هاواڵتیانــەش ببنــە بەشــێك لــەم دەســكەوتە. 

ــۆ وەســف كردنی  ــە ب ــش كەم ــە؛ هێشــتا وشــەی »تااڵنی«ی ــی تێدای ــی مرۆڤ ــردن و بەكۆیلەكردن ــادەم ب ــو م بەڵك

ئــەم تاوانــە، كــە »تااڵنــی« زیاتــر لــە »شڕەخۆری«ـــەوە نزیكــە. هێشــتا نووســەرە ئیســامیەكان دەیانەوێــت بــەم 

تااڵنكردنــەی ماڵ وســامانی هاواڵتیــی مەدەنــی و بەكۆیلەبردنــی خۆیــان تەنهــا بڵێیــن »غەنیمــەت«، یــان ئەگــەر 

كردیشــان بــە كــوردی تەنهــا بڵێیــن »دەســكەوت«!

بۆیــە مــن، ســەرباری ڕاڤــە ســادە و ڕاســتەوخۆکە بــە »دەســکەوت« و »دەســکەوتی جەنــگ«؛ زۆر جــار و 

بەمەبەســت بــە »تااڵنــی« و »تااڵنــکاری« گــوزارش لــە »غنائــم« و »أنفــال« دەکــەم، چونکــە:

ـ دەمەوێــت زاراوە و ناونانەکــە؛ لــە هەمــان کاتــدا پۆلێن کــردن و هەڵســەنگاندنی تێدابێــت. و دەرکەوێــت »غنائم« 

و »أنفــال« لــە ئیســام )ی مێژوویی(ـــدا ئــەو »دەســکەوتی جەنگ«ـــە نیــە کــە ئێســتەش لــە یاســای نێودەوڵەتیــی 

جەنگــدا ڕێ پــێ دراوە )کــە دەســکەوتی گۆڕەپانــی جەنــگ دەگرێتــەوە، و ئــەو ماڵ وســامانە حوکوومیــەی دەوڵەتــی 

نەیاریــش دەگرێتــەوە کــە پێداویســتی و تێچــووی جەنگــی پــێ دابیــن دەکرێــت(، بــە ڕێســاگەلی خــۆی، بەڵکــو 

هــەر لــە بابەتــی تااڵنکاریــی جیهانــی هاوچەرخــی ســەرهەڵدانی ئیســام بــووە کــە بــردن و دەست بەســەرداگرتنی 

ماڵ وســامانی هاواڵتیــان و ســامانی گشــتیی واڵتەکــەی لــێ دەکەوێتــەوە، تەنهــا چەک وچۆڵــی گۆڕەپانــی جەنــگ 

ــەل و  ــەربازیش کەل وپ ــی س ــە کەل وپەل ــەوە، و ل ــی گرتووەت ــرۆڤ و بەکۆیلەکردنیش ــی م ــو بردن ــووە، بەڵک نەب

ســامانی شەخســیی خۆیشــی گرتووەتــەوە، وەکــوو دواتــر ئامــاژەی بــۆ دەکەیــن.

ــەو  ــی ئ ــی ڕاگەیاندن ــە زمان ــێکە ل ــت؛ بەش ــتی بەکاردێ ــێوەیەکی رسوش ــە ش ــک ب ــکەوت« کاتێ ــەی »دەس ـ وش

ــە: کاتێــک هێزێــک دەســت دەگرێت بەســەر  ــۆ منوون ــە »دەســکەوت«ی خــۆی دەزانێــت. ب ــەوە ب ــزەی کــە ئ هێ

چەک وچــۆڵ و پێداویســتیی جەنگیــی دوژمنەکەیــدا؛ ئاســایی ئەمــە بــە »دەســکەوت« ناودەبــات، بــۆ منوونــە لــە 

ڕاگەیاندنــی شۆڕشــی کوردیــدا دەوتــرا پێشــمەرگە ئەوەنــدە »دەســکەوت«ی هەبــووە. بــەاڵم کاتێــک هێــزی دوژمن 

دەســت دەگرێت بەســەر شــتێکی هاوشــێوەدا؛ ڕاگەیاندنــی نیشــتانی ناڵێــت دوژمــن ئەوەنــدە »دەســکەوت«ی 

هەبــووە! بەڵکــو دەڵێــت دوژمــن »دەســتی بەســەردا گرتــوە« و »تااڵنــی«ی کــردووە و »چەپــاو«ی بــردووە. بۆیــە 

کاتێکیــش ئیســامیەکان لــە »غەنیمــەت« و »دەســکەوت« زیاتــر بەکارناهێنــن بــۆ واتاکانــی »غنائــم« و »أنفــال« 

لــە ئیســامدا، و ئێمــەش وشــەی »تااڵنــی« و »تااڵنــکاری« بــۆ ئــەو واتایانــە بــە گونجــاو دەزانــن؛ دیســان بابەتەکــە 
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پەیوەندیــی بــە »ئینتیــا«وە هەیــە.

ـ وەکــوو ڕوونــم کــردەوە؛ »غنائــم« و »أنفــال« تەنهــا چەک وچــۆڵ و پێداویســتیی جەنگیــی بەجێــاوی گۆڕەپانــی 

جەنــگ نەبــوون، بەڵکــو ماڵ وســامان و زەوی وزار و موڵکــی هاواڵتیانــی مەدەنیيــش بــوون. 

ــەش  ــە ئەم ــگاوەر ک ــا جەن ــەک تەنه ــەوە، ن ــی گرتووەت ــی مرۆڤیش ــردن و بەکۆیلەکردن ــردن و دیل ک ــو ب ـ بەڵک

سەرپشــکییەک بــووە، بەڵکــو پیــاوی نا-جەنگاوەریــش، و نــەک تەنهــا پیــاو، بەڵکــو ژن و منداڵیــش، و ژنیــش نــەک 

تەنهــا بــۆ کۆیایەتیــی خزمــەت و نۆکــەری بەڵکــو بــۆ کۆیایەتیــی سێکســییش.

ــووە  ــووە کــە بەپێــی یاســای خــۆی وەری گرت ــگاوەر نەب ــم کــردەوە؛ »أنفــال« تەنهــا بەشــی جەن ـ و وەکــوو ڕوون

ــری  ــی زیات ــک دەســکەوت و تااڵنی ــەر جەنگاوەرێ ــا دەســکەوتی ئاســایی جەنگــە، بەڵکــو ئەگ ــن تەنه ــا بڵێی هەت

ــک  ــەش هەڵ نانێ ــێ دراوە، و ئەم ــری پ ــتی زیات ــە ش ــتبێت؛ لەمان ــامی دەست خس ــی ئیس ــوپا و دەوڵەت ــۆ س ب

ــەو  ــۆ ســوپا. ئەمــە وەکــوو ئ ــۆ خــۆی و ب ــر ب ــی زیات ــۆ دەستخســتنی تااڵنی ــر، ب ــی زیات ــۆ تااڵنکاری ــۆی، ب ــووە ب ب

دیاردەیــە وایــە کــە لــە ڕابــردوودا هەبــووە کاتێــک ســەرکردەیەکی ســەربازی ســەربازەکانی سەرپشــک کردووە لــە 

تااڵن کردنــی شــارێکدا کــە هەتــا دەتوانــن تااڵنــی بکــەن، و تەنهــا ئــەو جیاوازیــەی هەیــە کــە لــە حاڵەتــی یاســا 

ــەوەی  ــێکی ل ــا بەش ــت و تەنه ــۆی هەڵ گرێ ــۆ خ ــووی ب ــت هەم ــوڵان ناتوانێ ــگاوەری موس ــامیەکەدا جەن ئیس

ــت. ــی وەردەگرێ ــی و بردوویەت گرتوویەت

ـ وەکــوو ئاماژەمــان پــێ دا؛ »أنفــال« ئــەو کەل وپــەل و ســامانە شەخســیەی جەنــگاوەری کوژراویــش لــە بــەرەی 

دوژمــن دەگرێتــەوە، کــە موڵکــی خۆیەتــی و چــەک و پێداویســتیی جەنگــی نیــە کــە ســوپا پێــی داوە. کــە ئەمــە 

دیمەنــی »ڕووت کردنــەوە«ی هەیــە، وەکــوو دواتــر ڕوونــی دەکەینــەوە.

هێشتا دوای ئەمانە ناتوانین »أنفال« و »غنائم« بە »تااڵنی« ناوببەین؟!

ئینجــا بــا بێینــەوە ســەر ئــەو بڕگەیــەی لێکۆڵینەوەکــەم »داگیركردنــی شــارەزوور، لــە ســێ هەڵمەتــی ›فتوحــات‹ی 

ئیســامیدا«، بەتایبەتــی سەرباســی »هەڵمەتــی یەكــەم بۆســەر شــارەزوور: هەڵمەتەكــەی عــوڕوەی كــوڕی زەیــدی 

طائــی«، کــە لــە مێژوونووســی ئیســامی )ئیــن ئەعثەم(ـــەوە هەواڵــە مێژووییەکــە دەگوێزمــەوە، بــە »تااڵنــی« و 

»تااڵنــکاری« وشــەی »غنائم«ـــم داناوەتــەوە، کــە بووەتــە جێــی ڕەخنــە و تێبینــی. ئــەوەش کاتێــک بــەم شــێوەیە 

ئەنجامــی هەڵمەتەکــە دادەڕێژمــەوە )بــە داڕشــتنەوە، نــەک وەرگێڕانــی دەقــاودەق( کــە نووســیومە: »هێزەكــەی 

عــوڕوەی كــوڕی زەیــدی طائــی، كــە پێكهاتبــوو لــە دە هــەزار جەنــگاوەر، دەدەن بەســەر گونــد و ئاوەدانیەكانــی 

خۆرهەاڵتــی شــارەزووردا، و تااڵنكاریــی زۆر دەكــەن، تااڵنییەكــی بێ شــومار كــۆ دەكەنــەوە و ڕاووڕووتێكــی زۆر 

دەكــەن، و و زۆر بــە خێراییــش دەگەڕێنــەوە« )»... يف عــرة آالف مــع عــروة بــن زيــد الخيــل الطــايئ إىل شــهرزور 

ــارە  ــەوە دی ــەم هەواڵ ــە ل ــه«(، ک ــه يف أرسع وقــت وأعجل ــرة ورجعــوا إلي ــم كث ــم املســلمون غنائ ــا، فغن ــا يليه وم
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هێرشــەكە ئەوەنــدە خێــرا و كت وپــڕ بــووە ڕەنگــە خەڵكەكــە نەیانزانیبێــت ئەوانــە كــێ بــوون و چییــان دەوێــت، 

و هێزێکــی دە هــەزار کەســی هێرشــێکی کت وپــڕ بکــەن و هیــچ بەرگرییەکــی ئەوتــۆ لەبــەردەم خۆیانــدا نەبینــن 

و ڕووبــەڕووی ســوپایەک نەبنــەوە؛ دیــارە هــەر تااڵنییەکــی زۆریــان لــە خەڵکــی بێ دەســەاڵت و بێ چــەک 

ــۆ  ــەتەوە ب ــەر گەڕاویش ــە و لەمپ ــێ کێش ــە-زوو و بەب ــە زوو-ب ــە هێزەک ــەر بۆی ــەوە. ه ــەندووە و کۆکردووەت س

ــچ دەســکەوتێکی سیاســی  ــەم هێرشــە هی ــارە ئ ــەوەوە دی ــوان. ل ــە حول ــەکان، ل ــارەگای ســەرکردایەتیی هەڵمەت ب

ــووە،  ــڕ ب ــرا و کت وپ ــی خێ ــو »غەزوە«یەک ــردووە، بەڵک ــح« نەک ــوێنێکی »فەت ــچ ش ــووە و هی ــەربازیی نەب و س

ــدا  ــە دەســەاڵتی ساســانی و پاشــان لەدوایی ــە دەمێک ــدا ک ــە ناوچەیەک ــەوە )ل ــەڕووی ســوپایەک نەبووەت و ڕووب

بیزەنتیــی لــێ کشــاوەتەوە، وەکــوو لــە لێکۆڵینەوەکــەدا ڕوونــم کردوەتــەوە(، بەڵکــو تەنهــا بردنــی ماڵ وســامانی 

ــە ســەرەنجامیان  ــت ک ــەری زۆرە ژن و منداڵیشــیان بردبێ ــەل، و ئەگ ــااڵت و کەل وپ ــەڕ و م ــە م ــووە، ل ــک ب خەڵ

ــو  ــێت؟! بەڵک ــێ دەش ــری پ ــفێکی ت ــکاری« چ وەس ــااڵن« و »تااڵن ــە »ت ــە ل ــە جگ ــووە. دەی ئەم ــردن ب بەکۆیلەک

»تااڵنکاری«یشــم پــێ کــەم بووە، و لەگەڵیــدا »ڕاووڕووت«یشــم بەکارهێناوە، کــە »ڕاووڕووت« )یــان »ڕاوەڕووت«( 

وشــەیەکی کوردیــی خۆماڵیــە و لــە هەمــان واتــاوە نزیکــە. 

دەبوایــە )د. ئــاراس محه مــه د ســاڵح( پێــش ئــەوەی ڕەخنــە لــە دەســتەواژەکان و وشــەکان بگرێــت و بــە 

»شــێواندنی مێــژوو« و بەرهەمــی »ملمانێــی ئایدیۆلۆجیایــی«ی بزانێــت؛ ســەرنجی لــە کــردارەکان و واقیعــەکان 

ــە  ــە ب ــۆ ئێم ــکاری«. خ ــااڵن« و »تااڵن ــن »ت ــی دەڵێی ــە چ ــن و ب ــی دەکەی ــفی چ ــە وەس ــت ئێم ــا بزانێ ــە، ت بدای

ــەم  ــی ئ ــوو مرۆڤ ــە وەک ــی«! و ئێم ــووە »تااڵن ــان نەوت ــی جەنگ ــاوی گۆڕەپان ــی بەجێ ــک چەک وچۆڵ کۆمەڵێ

ــە  ــەر الیەن ــەنگاندنێک بەس ــچ هەڵس ــێ هی ــن بەب ــەن ناتوانی ــر و بێ الی ــەری ڕەخنەگ ــوو نووس ــەردەمە و وەک س

ــان  ــەو مێژووەی ــەی ئ ــازیی ئەوان ــەت و زاراوەس ــان عەقڵی ــە هەم ــن، و ب ــژووەدا تێ بپەڕی ــەو مێ ــی ئ تاریکەکان

ــوردی و  ــی ک ــە هــەر نووســەرێکی ئیســامییش، بەتایبەت ــم وای ــن. پێ ــەوە قســە بکەی دروســت کردووە و گێڕاوەت

نا-عەرەبــی، بەبــێ هەڵســەنگاندنێک و بــە هەمــان عەقڵیــەت و زاراوەســازیە عەرەبی-ئیســامیەکە ئــەو مێــژووە 

بگێڕێتــەوە؛ تەنهــا »ئینتیــا«ی خــۆی بــۆ ئــەو مێــژووە و هێــزە بکەرەکانــی ئــەو مێــژووە دووپــات دەکاتــەوە، نــەک 

»ئەمانــەت«ی زانســتی بپارێزێــت، کــە ئەمەیــان لــەم حاڵەتــەدا لــە ڕاســتیدا دیباجــە و بەرگێکــە بــۆ چەواشــەکردن 

ســەرنج هەڵ گرتن.  و 

نووســەرە ئیســامیەکان شــێوازێکی تریشــیان هەیــە بــۆ شــاردنەوەی بەشــێکی زۆر لــە واتاکانــی »أنفــال«، ئــەوەش 

ــال: ١(  ــاِل...« )األنف ــِن اأْلَنَْف ــأَلُونََك َع ــە »يَْس ــە قورئانیەک ــال«ی دەق ــر وشــەی »األنف ــای ت ــە وات ــک دەچــن ب کاتێ

ڕاڤــە دەکــەن و نکوولــی و حاشــا لــە واتــا زانــراو و نــاودار و بەرباڵوەکانــی لــە کەلەپــوری »تەفســیر« و »فیقهـــ« 

ــوبحانی(  ــارصی س ــردوو )ن ــامیی کۆچک ــای ئیس ــەی زان ــوو ڕاڤ ــەوەش وەک ــەن! ئ ــدا دەک ــیرە و مەغازی«ـ و »س

ــی  ــە وەرگرتن ــزا و ســامانی رسوشــتیی شــارراوەی زەوی! ئەمــەش ب ــن« و كان ــە »مەعادی ــە، ب ــۆ زاراوە قورئانیەک ب

واتایەکــی زمانیــی ســادەی وشــەی »نفــل« کــە گوایــە دەکاتــە ئــەو ســامانەی کــەس »ڕەنــج و زەحمەتــی تایبەتــی 
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بــۆ نەکێشــاوە« )کــە خــۆی لــە ڕاســتیدا ئــەم ڕاڤــە زمانیــە بــۆ »غنــم« و »غنیمــة« گونجــاوە، نــەک بــۆ »نفــل« کــە 

واتــای »زیــادە« و »بۆزیادکــردن« دەدات!(. )نــارصی ســوبحانی( میتۆدێکــی هەڵــەی هەیــە کــە دەچێــت واتــای 

ــڕ  ــۆی پ ــۆ خ ــەکە ب ــای وش ــەی وات ــاوەی پێناس ــت و پاش ــەکان وەردەگرێ ــتقاقي«ی وش ــەیی »اش ــی و ڕیش زمان

دەکاتــەوە! خــۆی لــە جێــی »عورفــی زمانــی« دادەنێــت! کــە ئەمــە بەشــێکە لــە میتــۆدی هەڵــەی قوتابخانــەی 

ــەن! ـ  ــن و ڕاســتیش دەک ــوو دەڵێ ــۆدی ڕۆشــنبیرێکی ـ وەک ــیش، و هەروەهــا میت »ئیعجــازی زانســتیی قورئان«ـ

ــوو )موحەممــەد شــەحڕوور(یش! مارکســامیی وەک

شــێوازێکی تریشــیان ئەوەیــە کــە الی )عەبدوڕڕەحــان صدیــق( ســەرنج دەدرێــت، کــە دەمێکــە هــەوڵ دەدات 

ــكانی  ــە دوای ش ــوپا ك ــی س ــو چەك وچۆڵ ــت ومەكە، وەك ــا ش ــال« تەنه ــە »ئەنف ــەملێنێت ک ــە بس ــەو بۆچوون ئ

ــای  ــە وات ــی »أنفــال« ب ــەوەی بیســەملێنێت کــە بەکارهێنان ــۆ ئ ــان بەجــێ دەمێنێــت )ئەمــەش ب ــگاوەران لێی جەن

بردنــی ژن و منــداڵ و مــرۆڤ بەگشــتی بنچینــەی نیــە، و بەکارهێنانــە بەعســیەکە یــان باوەکــە هــەر لــە ڕیشــەوە 

ــی  ــت زاراوەیەک ــش دەدات بڵێ ــەوە. و هەوڵی ــە هێناوەت ــۆ ئەم ــەی ب ــتێکی الواز بەڵگ ــد ش ــە چەن ــە(، و ب هەڵەی

ئیســامیی تایبەتــە، و پەیوەندیــی نیــە بــە تااڵنکاریــی نێــوان خێڵــە عەرەبیــەکان خۆیــان لەپێــش ئیســام )چونکــە 

دەزانێــت تااڵنکاریــی خێڵــە عەرەبیەکانــی پێــش ئیســام فڕانــدن و بەکۆیلەکردنــی ژن و منداڵیشــی گرتووەتــەوە(. 

کــە ئــەم لێکدانــەوە تایبــەت و دەســتکردانەی ناوبــراو؛ لــە زنجیرەیەکــدا بــە نــاوی »)عەبدوڕڕەحــان صدیــق(، 

خەریکــی چیــە؟« ـ کــە لــە هەندێــک پێگــەی ئینتەرنێتــدا بــاڵوە ـ پێداچوونــەوەم بــۆ کــردون، و ســەملاندوومە کــە 

هەڵــەن، و وشــەی »أنفــال« هــەر ئەوەیــە کــە پێــش ئیســامیش بەکارهاتــووە، و لــە ئیسامیشــدا »أنفــال«، هەتاکــو 

ــی  ــی ژن و منداڵیش ــردن و بەکۆیلەکردن ــگاوەر‹( ب ــی جەن ــادە و تایبەت ــکەوتی زی ــی )›دەس ــا تایبەتەکەش ــە وات ب

ــەو  ــۆ ئ ــەوە ب ــەر بگەڕێت ــە خوێن ــاش وای ــە ب ــەدارەکان. بۆی ــەوە متان ــە دەقــی »حەدیــث« و گێڕان ــەوە، ب گرتوەت

زنجیرەیــەی مــن، هەتــا بەهــای زانســتیی ئــەم لێکدانــەوە تایبەتیانــە بزانێــت. 

٤-٢. »سەلەب«؛ »دەسکەوت« یان »ڕووتکردنەوە«؟ 

ــادەن،  ــێ ن ــی ل ــە ئیســامدا، کــە ئیســامیەکان خۆیان ــری باس وخواســی دەســکەوتەکانی جەنــگ ل زاراوەیەکــی ت

و گەلێکیــان ڕەنگــە هــەر ئاگاداریشــی نەبــن؛ »سلب«ـــە. لــە یاســا ئیســامیەكەدا دەســكەوتی جەنــگاوەر 

ــە  ــت و ل ــەوە دەگیرێ ــە ســەربازەكانی دوژمن ــارە و شــتی گرانبەهــا ب ــە، بەڵكــو هەرچــی پ ــا چەك وچــۆڵ نی تەنه

ــگاوەرە  ــەو جەن ــن ب ــی دەدرێ ــكەوت، و بەتایبەت ــە دەس ــەوە؛ دەبێت ــان دەكرێت ــت و لێی ــان دەردەهێرنێ گیرفانی

ــلَب«  ــت »َس ــی دەوترێ ــامدا پێ ــە ئیس ــە ل ــە ئەم ــتووە، ك ــی كوش ــەربازەكەی دوژمن ــۆی س ــە خ ــوڵانەی ك موس

ــە ئــەوەی پێــی دەڵێیــن  ــە كــوردی دەكات ــەوە كــە ب ــە چاوگــی »َسلْب«ـ )دەقــاودەق: ›لێ كــراوە‹، ›لێ ســەنراو‹. ل

»ڕووت كردنــەوە«(، كــە بەشــێكی چەكــی ســەربازەكەیە و بەشــەكەی تــری هەتــا پــارەی گیرفانیشــی دەگرێتــەوە و 
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ــەوە. ــەوە دەگرێت ــش پێی خشــڵ و شــتی گرانبەهای

بنەڕەتــی ئــەم یاســایە لــە ئیســامدا؛ ئەوەیــە کــە گێڕاویانەتــەوە پێغەمبــەر وتویەتــی: »مــن قتــل قتيــا )لــه عليــه 

ــت  ــەی هەبێ ــت )و بەڵگ ــێك بكوژێ ــەڕەكەدا( كەس ــەت و ش ــە هەڵم ــەوەی )ل ــە: ئ ــلَبُه«)٧(، وات ــه َس ــة(؛ فل بيّن

لەســەری(؛ چیــی پێوەیــە لێــی بكاتــەوە بــۆ خــۆی!

ئەمــە هەڵ نانێــك بــووە بــۆ جەنــگاوەرەكان، هەتــا هەڵمەتــی باشــر ببــەن، و زۆرتــر بکــوژن، بــە پەیانــی ئــەوەی 

دەســکەوتی زیاتریــان دەبێــت. بۆیــە هاتــووە كــە )ئەبــو طەلحــە( ناوێــك ]یــان )ئەبــو قەتــادە([ ـ كــە »صەحابــی« 

بــووەـ  دوای ئــەوەی پێغەمبــەر لــە )حونەین(ـــدا ئــەوەی ڕاگەیانــدووە؛ بیســت پیــاوی كوشــتووە و چییــان لە چەك 

و شــتی تــر پێــوە بــووە هەڵی گرتــووە بــۆ خــۆی »فقتــل أبــو طلحــة يوَمئــذ عريــن رجــا فأخــذ أســابهم«)٧(.

لــە کاتێکــدا لــە یاســای نوێــی جەنگــدا ئەمانــە )پــارە و شــتی گرانبەهــا كــە ســەربازەكە مڵكــی خۆیەتــی و لەگــەڵ 

خــۆی هەڵی گرتــووە( بــە دەســكەوتی جەنــگ دانانرێــن و دوای تەواوبوونــی جەنــگ دەبێــت بگەڕێرنێنــەوە هەتــا 

دەگەنــەوە بــە خاوەنیــان یــان میراتبــەری خاوەنیــان.

ــتی  ــارە و ش ــی پ ــن؛ دەرهێنان ــایی نی ــکەوت«ی یاس ــە »دەس ــدا ئەمان ــای نوێ ــە یاس ــتە ل ــەوەی ئێس ــە ل ــا جگ ج

گرانبەهــای ســەرباز دوای کوژرانــی )یــان دیل کردنــی(؛ چــی ناونانێکــی پــێ دەشــێت؟ مــن ئامــادە نیــم 

ــی« و  ــو »تااڵن ــە، بەڵک ــان »دەسکەوت«ـ ــە ی ــان »نەفەل«ـ ــە ی ــەوە »غەنیمەت«ـ ــم ئ ــدا بڵێ ــتنی خۆم ــە داڕش ل

»چەپاوڵ«ـــە، بەڵکــو »ڕووت کردنەوە«یــە )کــە بــۆ ئــەم ڕاڤــە و وەرگێڕانــە الیەنــە زمانــی و عورفیەکــەش هــاوکارە(. 

ــە یاســایی و  ــراوە ب ــەوە ئیســامیە؛ ک ــەم ڕووتکردن ــە؛ ئ ــەوەی ئاســایی ڕێگــرەکان ئەوەی ــە ڕووتکردن ــی ل جیاوازی

ــە  ــەرج نی ــایی م ــەوەی ئاس ــێ دەدات، و ڕووتکردن ــەی پ ــۆی ڕێگ ــوپا خ ــەت و س ــەرکردەی دەوڵ ــەت و س دەوڵ

ــا؛  ــل قتي ــە: »مــن قت ــەوە ئیســامیەکە دوای کوشــتنی جەنگاوەرەکەی ــەاڵم ڕووتکردن ــەوە، ب ــێ بکەوێت کوشــتنی ل

ــگ و  ــی جەن ــە گۆڕەپان ــە ب ــەوە ئیســامیەکە تایبەت ــە ڕووتکردن ــە ک ــە بنەڕەتیەک ــلَبُه«. ســەرباری جیاوازی ــه َس فل

ــن  ــەور و ئی ــو ث ــوو ئەب ــووە، وەک ــزان هەب ــامدا فیقه ــە ئیس ــەوەی ل ــەڵ ئ ــن )لەگ ــگاوەری دوژم ــتنی جەن کوش

ئەل-مونذیــر، وتوویەتــی بردنــی ســەلەب بــۆ هــەر جەنگاوەرێکــی موســوڵان دروســتە کــە پیاوێکــی ناموســوڵان 

ــەم  ــتا ئ ــەاڵم هێش ــەوە)٨((، ب ــی جەنگ ــە گۆڕەپان ــە ب ــەت نی ــت، و تایب ــە بکوژێ ــامیە نەیارەک ــە نائیس ــە واڵت ل

جیاوازیــە بنەڕەتیــەش پاکانــەی بــۆ نــاکات، چونکــە مــەرج نیــە ئــەم جەنگــەی هەڵ گیرســاوە جەنگێکــی ئیســامیی 

بەرگریــکاری بێــت، بەڵکــو زۆر جــار جەنــگ و »جیهــاد«ی هێرشــە، و هێــزە نائیســامیەکە هێــزی بەرگریــکارە لــە 

ــی؟ ئەمــە  ــە تااڵن ــارە و ســامانی خــۆی بۆچــی بکرێت ــەوەش جل  وبەرگــی ســەرباز و پ نیشــتان و خــاک، جگــە ل

ــر؟! ــتنی زیات ــۆ کوش ــە ب ــوڵان نی ــگاوەری موس ــاع«ی جەن ــی »تەم بەکەڵک هێنان
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٥. »جیزیە« یان »سەرانە«؟

زاراوەیەکــی تــری مێــژووی »فوتووحــات« و دەوڵەتــی ئیســامی؛ ئــەو »جیزیە«یــە کە لەســەر خەڵکی ناموســوڵانی 

ــت و  ــر دەکرێ ــان داگی ــت و واڵتەکەی ــەڵ دەکرێ ــان لەگ ــەوەی ڕێکەوتنی ــت، دوای ئ ــراو دادەنرێ ــی داگیرک واڵت

بەڕێوەبردنــی ئیســامیی تێــدا دادەمەزرێرنێــت.

ــەریش  ــن، و یەک س ــة«، بەکاردەهێن ــە »ِجْزي ــه« وات ــە »جیزی ــە عەرەبیەک ــە وش ــامیەکان هەمیش ــەرە ئیس نووس

دەیچوێنــن بــەوەی پێــی دەوترێــت »بــدل عســکري« کــە بڕێــک پارەیــە و دەدرێــت لەبریــی خزمەتــی ســەربازی. 

ــە، چونکــە  ــة الرؤوس«(ـ ــان »رضيب ــرأس« ي ــة ال ــە« هــەر بەســادەیی »باجــی ســەر« )»رضيب ــە کاتێکــدا »جیزی ل

»جیزیــە« هەیــە، و »خــەڕاج« هەیــە، ئیــر »ِجْزيــة« بــە باجــی ســەر وتــراوە، و »َخراج«ـــیش بــە باجــی زەوی وزاری 

ــە  ــووە(، ک ــە مەبەســتی باجــی زەوی وزاری كشــتوكاڵییش هات ــة« ب ــی »ِجْزي ــار و بەدەگمەن كشــتوكاڵی )جــار و ب

دەوڵەتــی ئیســامی هــەردوو جــۆرە باجەکــەی لــە واڵتانــی داگیرکــراو ســەندووە. 

ــە وەرگێڕانــی  ــای »باجــی ســەر«؛ وشــەی »ســەرانە«یە. ڕەنگــە ئیســامیەکان ب ــە وات ــی ب زاراوەی کوردیــی خۆماڵ

»ِجْزيــة« بــە »ســەرانە« قەڵــس بــن، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا هەڵــە نیــە، لــە کەلەپــوری ئیســامی خۆیشــیدا »ِجْزيــة« بــە 

»خــراج الــرأس« ڕاڤــە کــراوە، واتــە ›باجــی ســەر‹، یــان وەکــوو )ئەبــو حەییــان( لــە »تحفــة األريــب مبــا يف القــرآن 

مــن الغريب«ـــدا وشــەی »الجزيــة«ی قورئــان ڕاڤــە دەکات کــە دەڵێــت: »الخــراج املجعــول عــى رأس الذمــي«)٩(. 

لــە الیەنــی زمانییشــەوە؛ وشــەی »ِجْزيــة« لــە عەرەبیــدا واتــای »برێتــی« دەدات، واتــە ئــەوەی لەبریــی شــتێکی 

ــەوە لەســەر  ــەم ڕێكەوتنــەش لەســەر ســەرانەدان و مان ــەو هەمــان فرمــان بەجێ دەهێنێــت. ئ ــە جێــی ئ ــر و ل ت

ــان؛ برێتیــی »موســوڵان بوون« و »شــەڕ و كوشــتار«ە. ئەگــەر لەســەر ســەرانە ڕێكەوتــن نەكرێــت؛  ئایینــی خۆی

ــتار و  ــەڕ و كوش ــن، و ش ــرن: دین گۆڕی ــەك خراپ ــە ی ــەك ل ــە ی ــن ك ــە لەبەردەس ــی و لەجێی ــەم دوو برێت ــەك ل ی

ــن  ــزَْت َع ــا َج ــزاِء، كأَنَّه ــن الَج ــٌة م ــُة... ِفْعلَ ــت: » الِجْزيَ ــة«دا دەڵێ ــە »النهاي ــر ل ــن ئەل-ئەثی ــوو ئی ــن )وەک کوش

ــه«)١٠(، واتــە: »ِجْزيــة« لــەوەوە هاتــووە کــە بریــی کوشــتنی کەســە ناموســوڵانەکە دەکەوێــت، و ئیــر بــە  قَتْلِ

»جیزیــە« دەســتی لێ هەڵ دەگیرێت(. بــەوەش ڕاڤــە کــراوە کــە »ِجْزيــة« کــە وای پــێ وتــراوە؛ لەبــەر ئەوەیــە کــە 
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بەرامبــەری وەرگرتنیانــە بــە هاواڵتــی و دانیشــتنیان لــە کۆمەڵــگا و ئاوەدانیــی ئیســامیدا. 

ڕاســتە »جیزیــە« لەوانەیــان ســەنراوە پیــاوی ئــازادی ســاخی بەتوانــان لــە پارەپەیداکــردن، و ئیــر لــە ژن و منــداڵ و 

کۆیلــە و شــێت و کەم ئەنــدام و نــەداری وا کــە کاری پــێ نەکرێــت نەســەنراوە. لــە ڕاســتیدا هیــچ شــانازییەکیش 

لــە داواکردنــی بــاج لــە ژنــی ماڵــەوە یــان منــداڵ یــان کەم ئەنــدام و نــەداری بێ توانــا نیــە. بــەاڵم ملکەچ بوونــی 

پیــاوی بەتوانــا و پیاوانــی دیــار و پیاوانــەی ئــەو کۆمەڵگایــە و دەربڕینــی ملکەچــی بــە دانــی ســەرانە؛ ئــەو شــانازی 

و بااڵدەســتیەی بــۆ دەســەاڵتە ئیســامیەکە تێدایــە کــە دەیەوێــت. 

بــەاڵم هێشــتا لەبــەر ئــەوەی بیرۆکــەی ئــەم باجــە ئەوەیــە کــە باجــی ســەالمەتیی ســەر و مافــی هاواڵتی  بوونــی 

ــە  ــەوەی ب ــران و دانان ــە؛ وەرگێ ــی نی ــە و باجــی بەروبوومــی کشــت وکاڵی و زەوی وزار و شــت ومەکی بازرگان تاک

»باجــی ســەر« و »ســەرانە« زۆر لــە جێــی خۆیەتــی.
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٦. »جیهاد« و »قیتال«

ئاڵــۆز و تەم  ومژاویــە، و بەکارهێنانــی کۆمەڵێــک هەســتیاری  زاراوەی »ِجهــاد« بــۆ خۆیشــی؛ زاراوەیەکــی 

ــە  ــرش و داگیرکاری ــری و هێ ــگ و بەرگ ــۆ باســی جەن ــاد« ب ــک وشــەی »جیه ــت. ســەرنجم داوە کاتێ دەورووژێنێ

ــە  ــان وای ــن و پێی ــەک دەزان ــە هەڵەی ــە ب ــەرە ئیســامگەرەکە ئەم ــە ب ــک ل ــن؛ هەندێ ئیســامیەکان بەکاردەهێنی

ــە  ــای »ِجهــاد« ل ــەو بیانــووەی وات ــەو چوارچێوەیــەدا بەکاربهێنێــت، ب ــە و ل ــال« بــەو واتای وا باشــرە وشــەی »ِقت

ــوو  ــی وەک ــی قورئانی ــان دەق ــەوە. ی ــامی دەگرێت ــی ئیس ــی خەبات ــوو بوارێک ــرە و هەم ــەوە فراوان ــامدا ل ئیس

»َوَجاِهْدُهــْم ِبــِه ِجَهــاًدا كَِبــرًا« )الفرقــان: ٥٢( و »َوَجاِهــُدوا يِف اللَّــِه َحــقَّ ِجَهاِدە« )الحج: ٧٨(ـــان بــۆ دەخوێننەوە، 

ــت! ــەڵ ناموســوڵان« نەهاتبێ ــای »شــەڕکردن لەگ ــە وات ــاد« ب ــەوەی وشــەی »ِجه ــوو ئ وەک

ــە  ــە زمــان )کــە چاوگێکــە، وەکــوو »ُمجاَهــدة«، ل ــە بیردەکــەن کــە »ِجهــاد« وەکــوو وشــەیەک ل ــە ئــەوە ل ئەمان

کــرداری »جاَهــَد«، کردارێکــی تێپــەڕە بــە واتــای ›زۆری بــۆ هێنــا‹(، یــان وەکــوو زاراوەیەکــی ئیســامیی گشــتی؛ 

ــردوو  ــرداری ڕاب ــتەی ک ــە داڕش ــی. وشــەکە ب ــدی فیقه ــی تایبەمتەن ــوو زاراوەیەک ــە وەک ــان وش ــە هەم ــاوازە ل جی

ــْرَِك  ــَداَك لِتُ ــوو »َوإِْن َجاَه ــووە، وەک ــاییش هات ــردن‹ی ئاس ــان ›زۆرلێ ک ــان‹ ی ــای ›زۆربۆهێن ــۆ وات ــدا ب ــە قورئان ل

ــە قورئانیشــدا  ِب..« )العنكبــوت: ٨(، واتــە: »ئەگــەر دایــک و باوکــت زۆریــان لــێ کردیــت ببیتــە مورشیــك«. و ل

کاتێــک دەســتەواژەی »جهــاد يف اللــه« يــان »يف ســبيل اللــه« هاتــوە؛ دیســان دەگونجێــت بەگشــتی هەمــوو جــۆرە 

خەباتێکــی ئیســامی بگرێتــەوە، بــەاڵم کاتێــک ئــەوە دوای باســی کــۆچ )»هاجــروا«( بێــت، یــان بەدوایــدا دەڵێــت: 

ــوو  ــۆ ئیســام )وەک ــداری ب ــە کاری چەک ــارە مەبەســتی بەشــداریە ل ــەدا دی ــەم حاڵەتان ــم وأنفســهم«؛ ل »بأمواله

ئــەوەی موســوڵانانی ســەرەتا کردیــان دوای کــۆچ لــە مەککــە(، بــە بەشــداری و ئامادەبوونــی ڕاســتەوخۆ و بــە 

ــە  ــرە، ل ــەش ڕوون ــدا لەم ــە زاراوەی فیقهی ــا ل ــگ. ج ــتیی جەن ــۆ پێداویس ــامان ب ــاڵ و س ــە م ــتگیری کردنی ب پش

تۆمارنامــە »مدونــة« فیقهیەکانــدا زۆر بەڕوونــی »ِجهــاد« بــە »شــەڕکردن لەگــەڵ ئەو ناموســوڵانانەی کــە پەیانی 

ئاشــتی لەگەڵیــان یــان لەگــەڵ دەوڵــەت و واڵتەکەیــان نیــە«، پێناســە دەکرێــت، کــە ئیــر هێــرش دەکرێتــە ســەریان 

و ئیســامیان بــۆ بــاس دەکرێــت و موســوڵان نابــن و واڵتەکــە بــە دەســتەوە نــادەن و ئیــر شــەڕ دادەمەزرێــت، و 
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ئەمــەش هەمــوی لــە پێنــاوی )ئەڵاڵهـــ( و بــۆ بەرزکردنــەوەی وشــەی ئــەو. ئیــر هەمــوو باس وخواســە فیقهیــەکان 

لەســەر »جیهــاد« بــەم واتــا تایبەتەیــە کــە هــەر هەڵمەتێکــی ســەربازی و چەکدارانــەی ئیســامی دەگرێتــەوە، ئیــر 

هێــرش و »غــەزو« بــکات، یــان ســنوور بپارێزێــت، یــان بەرگــری بــکات لــە بەرامبــەری هێرشــدا. و لــەم نێوانــەدا 

شــەڕ یــان »ِقتــال« تەنهــا میکانیزمــە هەرەدیارەکــەی »جیهــاد«ە، نــەک یەکســان بــن بــە یەکــر، بەتایبەتــی کــە 

»ِقتــال« یەکســان نیــە بــە »جەنــگ« )»حــرب«( کــە لــە لەشکرکێشــیەوە دەســت پێ دەکات هەتاکــو کۆکردنــەوەی 

دەســکەوتەکانیش، بــەاڵم »قتــال« شــەڕی دەســتەویەخە و تێکڕژانــی جەنگاوەرەکانــی هــەردوو الیــە، بۆیــە تەنهــا 

ــە شــتێکە  ــاد«. ئەم ــی »ِجه ــە جێ ــال« ل ــی وشــەی »ِقت ــۆ دانان ــە ب ــە پاســاوێک نی ــە. بۆی ــە هەڵمەتەک بەشــێکە ل

ئێســتە لــە بیــری ئیســامیی نوێــدا ســازبووە، بەتایبەتــی ئــەو ناوەنــدە ئیســامیانەی دەیانەوێــت کاری بانگــەواز و 

کۆمەاڵیەتــی و حیزبــی بکــەن بــە بەشــێک لــە »جیهــاد« یــان »جیهــادی ســەردەم«. ئەمانــە بــەو شــێوەیە »ِجهــاد« 

و »ِقتــال« جیادەکەنــەوە، یــان دەســتەواژەی »الجهــاد القتــايل« ســازدەکەن. 

ــاندنی  ــە هەڵگیرس ــەوەی ک ــەی؛ ب ــی و مێژووییەک ــا فیقه ــە وات ــامی، ب ــاد«ی ئیس ــەوە؛ »جیه ــی تریش ــە الیەک ل

جەنگــە، بــۆ مەبەســتی فراوانکردنــی قەڵەمــڕەو و دەســەاڵتی دەوڵەتــی ئایینیــی ئیســام و باڵوکردنــەوەی ئیســام 

بــە واتــا کولتــووری و سیاســیەکەی و گەیاندنــی پەیامــی ئیســام؛ بــەم پێیــە لــە بابەتــی »جەنگــی پیــرۆز« )»الحــرب 

ســة«( Holy Warە. لێــرەوە دەتوانیــن »جیهــاد« بــە »جەنگــی پیــرۆزی ئیســامی« یــان »جەنگــی پیــرۆز لــە  املقدَّ

ئیســامدا« ناوببەیــن یــان پێناســە بکەیــن، لــە دەروازەی بــەراوردەوە لەگــەڵ زاراوە و بنەماکانــی بیــری ئایینیــی 

مەســیحی )کــە چەمکــی »جەنگــی پیــرۆز« و ـ بــە التینــی ـ bellum sacrum، لــەدوای ســەدەی ١١ ز.ەوە 

ــە ئیســامدا  ــاد« ل ــۆ »جیه ــان و پێناســەکردنە ب ــەم ناون ــە ئ ــێ دراوە(. ک ــەرەی پ ــدا پ ــە مەســیحیەتی ئەورۆپایی ل

دەمێکــە لــە بەرهــەم و لێکۆڵینــەوەی خۆرهەاڵتناســەکاندا دەبیرنێــت، چونکــە ـ وەکــوو ومتــان ـ زاراوەکــە خــۆی 

باکگراوندێکــی مەســیحی و ئەورۆپایــی هەیــە. و ئێســتەش لــە ئەدەبیاتــی ئیســامیی نوێــدا »الجهــاد املبــارك« و 

»الجهــاد املقــدس« بووەتــە زاراوەیــەك.

لــە  هەندێــک  )وەکــوو  هەڵ دەگــرن  مشــت ومڕ  کــە  لەخۆدەگرێــت  تریــش  زاراوەی  هەندێــک  لیســتەکە 

شــوێنەوارەکانی تــری جیهــاد، وەکــوو دیل کــردن »أرس«، و بردنــی ژن و منــداڵ »ســبي« و بەکۆیلەکردن »اســرقاق«، 

ــۆ  ــی ب ــوون، بەتایبەت ــان ب ــەی پێشــوو گرنگرینی ــەاڵم ئەوان ــردا لەســەریان ڕۆیشــتوین(، ب ــەوەی ت ــە لێکۆڵین کــە ل

ئــەو ئامانجــەی کــە ئــەم لێکۆڵینەوەیــە هەیەتــی، کــە وەاڵمدانــەوەی پۆلێن کردنێکــی ئــەم باســانەی ئێمەیــە بــە 

ــوو. ــر ب ــوو زیات ــەوەی پێویســت ب »ملمانێــی ئایدیۆلۆجیایــی« و »شــێواندنی مێــژوو«! کــە وەاڵمــی ئێمــەش ل
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)١( خوێنەر دەتوانێت ئەم لێکۆڵینەوانە لە بلۆگەکەی خۆم بخوێنێتەوە:

http://sarwar-penjweni.blogspot.com/

)٢( د. ئــاراس محه مــه د ســاڵح، »ڕێبــازی لێكۆڵینــه وه ی مێــژووی ئیســامی«، گۆڤــاری )خــاڵ(، ژ. ٩، شــوباتی ٢٠١٧. 

ل ل. ٩٧، ٩٨. 

)٣( بڕوانە: هەمان سەرچاوە. ل. ١٠٢، پەراوێزی ١٢.

ــۆ زانســتە  ــاری زانکــۆ ب ــژووی ئیســامیدا، گۆڤ ــەڵ مێ ــردن لەگ ــۆدی مامەڵەك ــه د ســاڵح، میت ــاراس محه م )٤( د. ئ

مرۆڤایەتییــەکان. ب. ٣٢، ژ. ٤، ٢٠١٩/١٠/١٣. ل. ٤٧٠.

ــە یاســای  )٥( بــۆ ئــەم بەراوردانــەی داگیرکاریەکانــی هەڵمەتــی »جیهــاد« و »فوتووحــات« بــە یاســای جەنــگ ل

دەوڵەتــی نــوێ؛ بڕوانــە: پێنجوێنــی، ســەروەر، »یاســای ئیســامیی جەنــگ و یاســای نوێــی جەنــگ: بەراوردێکــی 

ــس(، ژ. ٩٢، ٢٠١٨/٦/١٣. ــەی )ئاژان ــی«، هەفتەنام بەرای

)٦( كۆنریــن ســەرچاوە بــۆ ئــەم وتەیــە كــە وەكــو ڕێســا »قاعدة«یەكــی فیقهیــی لــێ هاتــووە؛ كتێبــی »املوطــأ«ی 

ــان  ــەنەد«ەوە تۆماری ــە »س ــدا ب ــح«ی خۆیان ــە »الصحی ــلیم(یش ل ــاری( و )موس ــا )بوخ ــی هەت ــە. دوای )مالیك(ـ

كــردووە.

ــن  ــو )ئی ــری وەك ــش زۆری ت ــت، دوایی ــی( بێ ــند«ی )طەیالیس ــە؛ »املس ــۆ ئەم ــەرچاوە ب ــن س ــە كۆنری )٧( ڕەنگ

ــردووە. ــان ك ــەنەد«ەوە تۆماری ــە »س ــتدرك« ب ــە »املس ــم( ل ــۆی و )ئەل-حاكی ــح«ی خ ــە »الصحی ــان( ل حیبب

ــە: املوســوعة الفقهيــة الكويتيــة. الكويــت: وزارة األوقــاف والشــئون اإلســامية. الطبعــة  ــەم بارەیــەوە؛ بڕوان )٨( ل

األوىل، ١٩٩٢. القاهــرة: مطابــع دار الصفــوة. مــادة »ســلب«: ١٠ ـ »ويشــرط أيضــا يف اســتحقاق الســلب«. جـــ. ٢٥، 

ص ص. ١٨٠، ١٨١.

)٩( أبــو حيــان، تحفــة األريــب مبــا يف القــرآن مــن الغريــب. تحقيــق: ســمر املجــذوب. بــروت: املكتــب اإلســامي. 

الطبعــة األوىل، ١٩٨٣. ص. ٩٢.

ــزاوي.  )١٠( ابــن األثــر، النهايــة يف غريــب الحديــث واألثــر. تحقيــق: محمــود محمــد الطناحــي، طاهــر أحمــد ال

بــروت: املكتبــة العلميــة. ١٩٧٩. جـــ. ١، ص. ٢٧١.


