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پێشەىك وەرگێڕ

و  نیعمەتەكانى  گشت  لەسەر  دەكەین  خوا  ستایشی  و  سوپاس 
صەاڵت و سەالم دەنێرین بۆ سەرگیانى پاكى خۆشەویستمان محمد 
 بۆ سەر خاو خێزان و هاوەاڵن و شوێن كەووتوانی تاوەكو ڕۆژی 

دوایی ..
خواى گەورە پێغەمبەرانى )علیهم السالم( ناردووە بە پەیامێك كە 
شایستە و گونجاو بێت بۆ ئەو شوێن و كاتەى كە گەل و هۆزەكانى 
تیادا ژیاوە ، پەیامێك  هاوسەنگ بووە  لەگەڵ ژیان و گوزەرانیاندا، 
دوور بووە لە ئاڵۆزى و تێكگیران لەگەڵ فیترەتیاندا گونجاو بووە 
لەگەڵ  تێگەشتنیاندا، بە ئاسانى توانیویانە لێی تێبگەن و پیادەی 
بكەن كە ئەمەش بەشێك بووە لە سۆز و ڕەحمى ئیالهى كە بارێكى 
بەسەر شان نەداون توانای هەڵگرتنیان نەبوو بێ، دژ و ناكۆك بێ 
بە ناخیان، ناساز بێ بە سیستمى كۆمەاڵیەتیان، ئاینی ئیسالمیش 
وەك دوا پەیامى خوایی كە بۆ تەواوى مرۆڤایەتى هاتووە و گرێدراوى 
زەمانێكە،  و  ڕەنگ  و  چین  گشت  بۆ  شوێنێكە،  و  كات  هەموو 
و گونجاو  كۆك  كە  بێت  خاسیەت  كۆمەڵێك  هەڵگرى  دەبێت  بۆیە 
بێ، بە پێی كاتە جیاواز و شوێنە گۆڕاوەكان، تەواوى گۆڕانكاری 
یەكان بەسەر مرۆڤایەتیدا دێت لە خۆدا جێبكاتەوە، كۆمەڵە ڕێسا و 
یاسایەك دابنێت كە نەگۆڕ بێت بە گۆڕانى كات و شوێنەكان، كە 
دیارە پەیامێك لە الیەن خوایەكى عەلیم و خەبیرو ئاگاداربە ڕابردوو 
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جاللە(  )جل  زاتەش  ئەو  هەر  بێگومان  بێت،  داهاتوو  و  ئێستا  و 
دەزانێت كامە یاسا نەگۆڕ بكات و كامەشیان گۆڕاو، كامە بابەت 
بەیەكجارى حەرام و قەدەغە بكات و كامەى تر ڕێپێدراوو دروست و 
حەاڵڵ، هەندێكی تر پێویستى بە كات و زەمەنێكى دیاریكراوە تا ئەم 
دوا پەیامە بتوانێت هاوتەریب بە ڕاهێنانی كۆمەڵگا بۆ قبوڵ كردن 
و وەرگرتنی بە تێپەڕبونى كات قەدەغەی بكات، یەكێك لە و عورفە 
ناخی  بە  ڕۆچوو  دیاردەیەك  بووە،  كۆیلەیەتى  كۆمەڵگا  باوانەى 
كۆمەڵگا، سەرچاوەیەكى گرنگى  بە عورفی  بو  تێكەڵ  مێژوودا، 
نەیتوانیوە  دەقێك  بە  و  ئاسانى  بە  ئیسالم  لەبەرئەمانە  بازرگانى، 
جۆرە  ئەو  لەگەڵ  ڕانەهاتووە  كۆمەڵگا  چونكە  بكات،  بنەبڕی 

ژیانەدا، هەر لەبەر ئەمەیە بۆ بنەبڕ كردنى كاتێكى پێویست بووە.
ئیسالم بە سیستمێكى دروست و كۆمەڵە ڕێ و شوێنێكى گونجاو 
دیاردە  ئەم  تا  ڕابهێنێت،  توانى كۆمەڵگا  زەمەنێكى كورتخایەن  لە 
بگەڕێننەوە،  مرۆڤ  بۆ  كەرامەت  دوبارە  بكەن،  بنەبڕ  مێژوویە 
هەرچەند قەدەغەكردنى یەكجارى بەستەوە بە قەدەغەكردنى سیستمى 

جیهانى یەوە، كەدیارە لەم نامیلكەیە زۆر بەڕونى باسی دەكات.
ئەوەى جێگەى لەسەروەستانە لە ئێستادا و دەبینرێت و دەبیسترێت 
لە الیەن هەندێك بە ناو ڕۆشنبیرو خوێنەوارى عەلمانى یەوە هێرشێكى 
ناڕەوایە بەرامبەر ئیسالم لە بابەتى كۆیالیەتى و تۆمەتباركردنێتى 
بەپێشێل كردنى ئازادى یەكانى مرۆڤ، ڕەحنەو توانجیانە لە ئیسالم 
كە بۆچی  كۆیالیەتى قەدەغە نەكردووە؟ بێ ئاگان لەوەى ئیسالم  
توانیوێتى ڕووبەڕوى ئەم عورفە خراپەی كۆمەڵگا ببێتەوە، بە دانانی 
كۆمەڵە یاسایەك بنەبڕی بكات، بەجۆرێك لە كۆمەڵگەى ئیسالمیدا 
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شایەنى  و  داخە  جێگەى  ئەوەى  بەاڵم  نەمێنێت،  كۆیلەیەك  تاكە 
هەڵۆیستە كردنە دەركەوتنى هەندێك موسڵمان كە خۆیان داوەتە پاڵ 
جۆربەجۆردا  ناوگەلى  ژێر  لە  و  ئیسالم،  پاڵ  دەدرێنە  یان  ئیسالم 
دێن و دووبارە ئەم گومان و بوهتانانەى كە خەڵكانێكى دژ بەدین و 
بەرامبەر ئیسالم گەرم  بوو  ڕۆژهەاڵتناسانی نەصرانى ڕق لە دڵ 
دەكەنەوە و دەیكەنە تۆمەت بەرامبەر ئیسالم و خۆیان بێبەری دەكەن 
لەو ڕەفتارانە، جا خۆشی لەوەدایە ئەم جۆرە كەسانە هیچ پسپۆری 
یە،  نى  شەریعەت  جۆرەكانى  جۆراو  بوارە  لە  ئەكادمیشیان  یەكى 
بەلُكو هەندێك پزیشك و هەندێك ئەندازیار و هەندێكى تر لە بوارە 

جیاوازە زانستى یەكانى تر پسپۆڕییان هەیە. 
دەى ئیتر بە چ كلۆجێك ڕێگا بە خۆت دەدەیت لە بوارێك قسە 
بكەیت ڕەخنەى ناماقوڵ بگریت لە كاتێكدا سوارى ئەو مەیدانە نیت 

و تفاقی ئەو شەڕەت پێ نى یە. 
ئەم نامیلكەیەی بەردەستت سەرەڕای بچوكى یەكەى توانیویەتى 
بە  سەبارەت  بداتەوە   گومانانە  جۆرە  ئەو  پڕبەپێستى  وەاڵمێكى 
كۆیالیەتى لە ئیسالمدا، نوسەر )خواى گەورە پاداشتى بداتەوە( بە 
باشی و بە زمانێكى سادە و دابەشكردنێكى جوان و ڕێك توانیویەتى 
بداتەوە  وەاڵم  پرسیارانەش  ئەو  تەواوى  بكات،  بابەتەكانى  داڕشتنى 
كە لە زهنی خوێنەردایە، هەر لەبەر ئەمە ئێمەش بەپێویستمان زانى 
وەریبگێڕینە سەر زمانى شیرینى كوردى، هەرچەندە لەم بوارەدا كەم 
ئەزمونین، بەاڵم گرنگى بابەتەكە وایلێكردین خۆمانى لەقەرە بدەین،  
لەسەر بنەمای فەرموودەى )َمن ال يَْشُكِر الَناس ال يَشُكِر الله( سوپاس 
ئەركی  كە  عارف(  )مەریوان  كاك  بۆ  هەیە  خەیرمان  دوعای  و 
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پیاداچوونەوەكەى لە ئەستۆگرت و ماندوومان كرد، وە سوپاسی كاك 
)ڕێكار( دەكەین كە دیزاینى كتێبەكەى كرد، لە كۆتاییدا لە دوعای 

خەیری خۆتان بێبەشمان مەكەن.
                                                                                   

وەرگێڕ

27 ذوالقعدة ١437 

20١6  / 8  /  3١



9سیسـتەمی کۆیالیـــەتی لە ئیســالمدا
A

S
T

A
N

A

پێشەىك نووسەری كتێب

سوپاس بۆ خوا، دابەزێنەرى ڕێبازو بەرنامەكان لەبەرژەوەندی بەندە، 
درودو ساڵو لەسەر ئەو زاتەى كە مرۆڤەكانى لە ستەم و ستەمكارى 
ڕزگار كرد، وە لەسەر خێزان و خزمان و هاوەاڵن و شوێنكەوتووانى كە 
بنەماكانی یەكتاپەرستی و ئازادی و زانست و عیرفانیان لە زەویدا 
باڵو كردەوە، هەروەها لەسەر ئەو كەسەی بە بانگەوازی ئەوان بانگەواز 
دەكات و ڕێنمونی بە هیدایەتى ئەوان وەردەگرێت بە چاكی تا رۆژی 

دوایی...
پـــاشـــــان:

لە دووتوێى ئەم پەرتوكەمدا )قصة الهداية( چەند وتارێكى بەنرخ 
یەك  لەدواى  یەك  بوو  باش  پێم  هەیە،  گرنگ  ولێكۆڵینەوەیەكى 
بنەمایە:  ئەو  لەسەر  تێدایە،  چیان  بزانم  پاشان  بكەم،  پووختەیان 
ئەگەر پێویستى بە بۆ زیادكردن كرد بۆى زیاد بكەم، ئەگەر واشی 
پێویست كرد لێى البەرم ئەوە الى بەرم و بیسڕمەوە، دواى تەواوبوون لەم 
پاك و پوخت كردنە هەمویانم لە )زنجیرە لێكۆڵینەوەیەكى ئیسالمى 
گرنگ( دا كۆكردەوە، سا بە ڵكو خوێنەرانى ئەم زنجیرەیە بتوانن 
دڵنیاكەرەوەیان  وەاڵمێكى  و  وەرگرن  لێكۆڵینەوانە  وتارو  لەم  سوود 
دەستكەوێت بۆ زۆرێك لەو پرسیارانەى كە پەیوەندى هەیە بە سیستمى 

ئیسالم  و شایەتیدانى دوژمنانەوە.
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یەكێك لەو وتارانەى كە پێشكەشم كردوون بریتیە لە وتارى )كۆیالیەتى 
لە ئیسالمدا(

لە خوا داواكارم رێنمایی گەنجانى موسڵمان بكات بەرەو پێگەشتن و 
تێگەشتن و رێى راست، بە جۆش و خرۆشی باوەڕدارانەو تێكۆشەرانەوە 
هانیان بدات بۆ ئەنجامدانى كارى بانگخوازى، هۆكارەكانى سەربەرزى 
و هێزو هەستانەوە و ڕاپەڕین بۆ ئەم نەتەوەى ئیسالمە سازو ئامادە 
بكات.... تا بەچاوى خۆمان ئااڵى ئیسالم ببینین دەدرەوشێتەوە... 
دەوڵەتى ئیسالمى دروست بووەتەوە... كە ئەمەش الى خواى گەورە 

ئاسانە.

نوســــــەر
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پێشەىك  و دەستپێك

یەكان  )شیوعی  تایبەت  بە  نوێدا  و  كۆن  لە  ئیسالم  دوژمنانی 
)هەوڵ دەدەن تراوێلكەیەك )سەراب( لە تۆمەت و كەفاوێك لە گومان 
لەسەر سیستمی ئیسالمى بوروژێنن، ئامانجیان لەمەش چاندنی بێ 
باوەڕییە لە ناو نەوەى موسڵماناندا، گومان دروستكردنە الى گەنجانى 
موسڵمان بەرامبەر ئەم سیستمە خوایی یە، پاڵنانی نەتەوەى ئیسالمە 

بەرەو بێ ڕەوشتی ڕەها و الدانیانە بەرەو ئەو پەڕى بێباوەڕی.
یەكێك لەو بابەتانەى كە دەیوروژێنن لە نێو ناوەندە ڕۆشنبیریەكاندا، 
ئەوەیە كەوا ئیسالم ڕێگەى داوە بە سیستمى كۆیالیەتىـ  كە بەبۆچونى 
تۆمەتە  ئەم  ـ  مرۆڤەكانە  ئازادى  بەندكردنیی  و  كۆت  ئەمە  ئەوان 
درۆیینەیان كردووەتە ئامرازێك بۆ چاندنى تۆوی گومان و تانەدان 
لە بنەماكانى ئیسالم، بۆ گەشتن بە مەبەست و ئامرازى گاڵویان ـ 
ئەگەر بتوانن ـ كە بریتى یە لە باڵوكردنەوەى ئیلحاد و بێباوەڕى لە 

نێو كۆمەڵگاى ئیسالمى و نەوەكانیدا.
ناو  لە  خراپانە  گومانە  مەبەستدارو  تۆمەتە  ئەم  كاریگەرى 
گەنجانى موسڵماندا هەستى پێكراوە. هەر بۆیە لەم جۆرە پرسیارانەى 

خوارەوە ئاڕاستەى زانایان دەكەن:
دەڵێن چۆن ئیسالم كۆیالیەتى حەاڵڵ كردووە  و كردوویەتى بەبەشێك لە 
سیستمەكەى؟ یان ئایا ئیسالم دەیەوێت مرۆڤەكان بەسەر دوو چینى گەورە 
و كۆیلەدا دابەش بكات؟ یان ئایا خواى گەورە )جل جاللە( كە ڕێزى لە 
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مرۆڤەكان ناوە چۆن دەیەوێت وەكو كەرەستە لە بازاڕەكاندا بفرۆشرێن؟ جا 
ئەگەر خواى گەورە )جل جاللە( بەمە ڕازى نییە بۆچی بە دەقێكى ڕوون 
ئەم كارەى قەدەغە نەكردووە هەروەك چۆن ئارەق و قومار و سووخواردن و 

داوێن پیسی و شتەكانی تری بە دەقی ڕوون قەدەغە كردووە؟
گەنجانى باوەڕدار باش دەزانن ئیسالم دینى ڕاست  و فیترەتە، 
بەاڵم هەروەك چۆن خواى گەورە )جل جاللە( بە ئیبراهیمى پێغەمبەر 
)علیە السالم( ى فەرموو )قال اومل تومن قال بلی ولكن لیطمنئ قلبی( 
سوورەتى البقرە 260، واتە ئایا بڕوات نەهێناوە؟ فەرمووی بەڵێ، 

بەاڵم دەمەوێت تەواو دڵنیابم.
لە  دەكەوێتەوە  دوور  كاتێك   ... چاوكراوە  ژیرو  مرۆڤى  بێگومان 
دەمارگیری، خۆی لە دەست هەواو ئارەزووەكانی ڕزگار دەكات، دڵی 
بۆ ڕاستى و ئاوەزى بۆ بەڵگە و چاوى بۆ ڕووناكى دەكاتەوە... هەر 
دەبێت لە كۆتاییدا دان بە ڕاستی و ڕاستەقینەدا بنێت، بڕوات بە دەم 
ئەو سیستمە خواییەوە كە هیچ شتێكى پوچ و دوور لە ئاوەزى تیادا نیە.

خواى گەورە )جل جاللە( دەفەرموێت: 
)ٰرٰى  ٌّ       ٍّ      َّ      ِّ      ّٰ 
نب  زبمب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  زئ  رئ 
يت  ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب 
يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث  رث 
مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق 

ىليل( سورة املائدة 15ـ16

واتە: بەدڵنیاییەوە لە الیەن خواوە ڕووناكییەكى ئاشكراتان بۆ هاتووە 
)كە محمد پێغەمبەرمانە )( )هاوڕێ لەگەڵ كتێبێكى ڕوونكەرەوەدا 
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)كە قورئانە(، بێگومان خواى گەورە )جل جاللە( بەو قورئانە هیدایەت و 
ڕێنمونى ئەو كەسانە دەكات كە شوێن ڕەزامەندی خوای گەورە كەوتون 
بەرەو ڕێبازەكانى ئاشتى و ئاسودەیی، لەتاریكیەكان دەریان دەهێنێت و 
ڕزگاریان دەكات و دەیانخاتە نێو ڕوناكیەوە، بەفەرمانى خۆی ڕێنمونییان 
دەكات بۆ سەر ڕێگەو ڕێبازى ڕاست و دروستى دیندارى و خواناسی. 

بە  دەكەم  دەست  گەورە  خواى  پشتیوانى  بە  پێشەكییە  ئەم  دواى 
ڕوونكردنەوەى هەڵوێستی ئیسالم دەربارەى كۆیلە، بۆ ئەوەى ئەو كەسانەى 
لەگەڵ  كردووە  مامەڵەى  چۆن  ئیسالم  كە  بزانن  بزانن،  دەیانەوێت 
كۆیلەدا. وە چۆن هۆكاری ئەرێنى )ایجابی( داناوە بۆ ئازادكردنیان، 
چۆن سیستمى ئەوتۆی داناوە كە لەبناغەوە سەرچاوەكانى كۆیالیەتى 
وشك دەكات، تەنها لەیەك حاڵەتدا نەبێت كە لە دواییدا باسی دەكەین.
باش  بكەم،  كۆیالیەتى  باسی  الیەنەكانیەوە  لەهەموو  ئەوەى  بۆ 

وایە لەم خااڵنە بدوێم:
خاڵی یەكەم: كورتەیەكى مێژوویی لەبارەى كۆیلەوە.

خاڵی دووەم: هەڵوێستى ئیسالم بەرامبەر كۆیلە.

خاڵی سێیەم: هەڵسوكەوتى ئیسالم چۆن بووە بەرامبەر كۆیلە؟

خاڵی چوارەم: ئیسالم چۆن كۆیلەى ئازاد كرد؟

خاڵی پێنجەم: بۆچی ئیسالم بەیەكجارى كۆیلەیەتى بنەبڕ نەكرد؟

خاڵی شەشەم: ئایا لە جیهانى ئەمڕۆدا كۆیلەیەتى بوونى هەیە؟

خاڵی حەوتەم: چی هەیە دەربارەى بە كەنیزەك كردنى ئافرەت؟

بەپشتیوانى خواى گەورە لەسەر ئەم حەوت خاڵە بە تێرو تەسەلى 
قسەدەكەین ...
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كورتەیەىك مێژوویی لەبارەى كۆیلەوە

1ـ  كاتێك ئیسالم هات كۆیالیەتى سیستمێك بوو لە هەموو جیهاندا دان 

پێدانراو بوو، بەڵكو دراوێكى ئابوری و كۆمەاڵیەتى بووەو ئاڵوگۆڕی 
پێوەكراوە، هیچ كەسێكیش ناڕەزایی لە دژی دەرنەبڕیوە و بیرى لە 

ئەگەری گۆڕینیشی نەكردووەتەوە.
2ـ پێش هاتنى ئیسالم سەرچاوەكانی بەكۆیلە كردن لە جیهاندا هەمەچەشن 

و جۆراو جۆر بوون، لەوانە:
ـ حەزو ئارەزووی بەكۆیلە كردن لە جەنگەكانداو مژینى خوێنى ئەو 

گەالنەى ژێركەوتە بوون.
ـ بە كۆیلە كردن بەهۆی هەژاری یان پابەند نەبوونى كەسی قەرزار 

بە كاتى دانەوە قەرزەكەى.
ـ ئەنجامدانى تاوانى مەترسیدارى وەك دزى و كوشتن.

ـ كاركردن لە زەویەك و نیشتەجێبوون تیایدا كە لەالیەن خاوەن زەویەكەوە 
دەكرا بە كۆیلە.

ـ بەكۆیلە كردن بەهۆی فڕاندن و بەكەنیزەك كردنەوە.
ـ سوكایەتى كردن بە چینى خانەدان و گەورەكان.

ئەم سەرچاوانە و سەرچاوەى هاوشێوەى ئەمانە كە دەكرانە بیانوى 
سەرشۆڕى  كۆیلەیەكى  بە  كردنى  مرۆڤ،  لە  ئازادى  وەرگرتنەوەى 

بەردەستى خانەدانەكان!!
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3 ـ مامەڵەكردن لەگەڵ كۆیلە لە دەوڵەتى ڕۆمان و فارس و هند و 
چین و یۆنان و جگە لەمانەش مامەڵەیەكى دڕندانەو ئاژەڵیانە بووە، 
بەشێوەیەك مانای بۆ مرۆڤ بوونیان نەهێشتووەتەوە، شكۆو ڕێزیان 
پێشێل كراوە، كاری تاقەت پڕوكێنیان پێكراوە، ئەگەرچى كەم تا زۆر 
و  دڵڕەقی  لەڕادەی  هەبووە  جیاوازى  تر  واڵتێكى  بۆ  واڵتێكەوە  لە 

ناشرین مامەڵە كردن لە گەڵیاندا.
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وێنەیەك لە هەڵس و كەوتكردن لەگەڵ 

كۆیلە لە كۆمەڵگای ڕۆمانییدا...

یەكێك لەسەرچاوە سەرەكیەكانى بەكۆیلەكردن لەالیەن ڕۆمانەكانەوە 
بۆ بەكۆیلە كردنى گەالن، جەنگ كردن بووە، ئەم جەنگانەش لەپێناو 
بیروبۆچون یان بیروباوەڕێكدا نەبووە، بەڵكو مەبەستی یەكەم و كۆتایی 
حەزو ئارەزوویان بووە بۆ بەكۆیلەكردنى خەڵكانی تر و بەكارهێنانیان بۆ 
بەرژەوەندی و سوودى كەسى خۆیان، هەروەك خاوەنى كتێبی )الشبهات( 

باسی دەكات.
بۆ ئەوەبووە هاواڵتی ڕۆمانی ژیانێكى خۆش بژی و رابوێرێت، 
چێژو خۆشی لە گەرماوى گەرم  و جل و بەرگى ڕەنگاوڕەنگ ، 
هەموو جۆرە خواردنێكى بەتام و بەلەزەت وەرگرێت، ڕۆ بچێت لە تام 
و چێژو خۆشی وەرگرتن حەرامەكانى وەك ئارەق و ئافرەت و سەماو 

ئاهەنگەكان.
بۆ گەشتن بەو هەموو شتانە دەبوو گەالنى تر بكات بەكۆیلەو 

بەردەستى خۆی، خوێنیان بمژێت و پیاو و ژنیان بكاتە كۆیلە!!
داگیركارییەكانى ڕۆمانییەكان لەپێناو ئەم جۆرە ئارەزووە خراپانە 

بووە، كۆیالیەتیش هەر بەرهەمى ئەم داگیركارییە بووە.
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ئەمانەى خوارەوەش گرنگرتین دیمەنەكاىن مامەڵەكردنە بەشێوەیەىك 

دڕندانە لە دەوڵەىت ڕۆمانیدا:

و  بەكۆت  قاچیان  و  دەست  كێڵگەكاندا  لە  كارپێكردنیان  لەكاتی  ـ 
بەندى زۆر گەورە دەبەسترایەوە بۆ ئەوەى توانای هەڵهاتنیان نەبێت.

ـ خواردنیان پێ نەئەدان ئەوەندە نەبێت كە لەمردن رزگاریان بكات و 

لەژیاندا بمێننەوە بۆ ئەوەى وەك ئاژەڵ سەرشۆڕو ملكەچانە كارەكەى 
خۆیان ئەنجام بدەن.

ـ لەكاتی كاركردنیشیاندا بە قامچی بەردەبوونە گیانیان، ئەمە بۆ 
هیچ مەبەستێك نەبووە ئەوە نەبێت ئارەزوویەكى دوور لە مرۆڤانەیان 

هەبووە لە ئازاردانی ئەم مرۆڤانەی كە بەئازادى لە دایك بوون.
ـ شوێنى خەوتنیان زیندانى تاریك و بۆن ناخۆش بووە، كە پڕ بووە لە 

مشك و مارومێرو، ژمارەیان لە هەر ژوورێكدا دەگەیشتە پەنجا یان 
زیاترو دەست و قاچیشیان كەلەپچەكراو بووە.

بەشمشێرو  زۆرانبازى  بۆ  گۆڕەپانەكان  نێو  دەیانخستنە  دوو  دوو  ـ 

ڕم... بەچواردەوریشیاندا خانەدانەكان كۆدەبوونەوە بۆئەوەى تە ماشاى 
زۆرانبازیی كۆیلەكان بكەن، و بزانن بەبێ سڵكردنەوە لە كوشتنى يةكرت 
چۆن چۆنی شمشێرو ڕم دەچەقێننە جەستەى یەك، كاتێك یەكێك لە 
زۆرانبازەكان زۆرانبازەكەى تری دەكوشتو الشەكەی بەكوژراوى لەسەر 
خاكی گۆڕەپانەكە فرێ دەدا!!،))( خانەدانەكان خۆشییان لەبینینى 

لە  چێژیان  چۆن  كە  كاتەدا،  لەو  بكە  خەڵكانە  ئەو  نامرۆڤى  و  دڕندەیی  تێبینى   )((
كوشتنی خەڵكانی بێتاوان وەرگرتووە، ئەو كۆیلەیەی كە ئیمڕۆ سەركەوتو بووە لە كوشتنى 
بەرامبەرەكەى سبەی یان دوو سبەی دەبووە قوربانی دەستى كۆیلەیەكى تر، خۆ ئەگەر هەر 
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بە  و  پڕدەكرد  ئاسمانی  هاواریان  لوتكە،  دەگەیشتە  دیمەنانە  ئەم 
چەپڵە پێشوازییان لەم دیمەنانە دەكرد، لە خۆشیدا پڕ بە گەروویان 
پێدەكەنین، ئاشكرایە لەو سەردەمەدا یاسای ڕۆمانی مافی ڕەهای 
بەكارهێنانی  یان  سزادان  یان  بەكوشتن  كۆیلەكان  خاوەنى  بە  دەدا 
بۆ هەركارێك، بێ ئەوەى مافی سكااڵى هەبێت، بێ ئەوەى هیچ 
الیەنێك هەبێت تەماشای ئەو سكااڵیە بكات یان دانى پێدا بنێت، 
ئەمەش بە هۆی ئەوەى لە دیدى ــ  یاسای رۆمانیەكانەوە ــ كۆیلە 
وەك ئاژەڵ یان كەمتر لە ئاژەڵ تەماشا دەكرا، خاوەنەكەی هەرچی 
لێپرسینەوەیەكى  لەوبارەیەوە هیچ  بویستایە پێی دەكرد بەبێ ئەوەى 
لەگەڵدا بكرێت، بەڵكو ئەوە كۆیلەكە بوو كە ڕووبەڕوى لێپرسینەوە 

دەكرایەوە!!
ئەمە گوزەرێكى خێرابوو لەبارەى دۆخ و گوزەرانى كۆیلەوە لەپێش 
ئیسالم، لەمەودوا ئەو جیاوازیە گەورەیەت بۆ دەردەكەوێت كە هەیە لەنێوان 
ئەم مامەڵە دڕندە دڵڕەقانەو ئەو هەڵسوكەوتە پڕ سۆزو میهرەبانیەى كە 

شەریعەتى ئیسالم فەرمانى پێ كردووە.

وەك دەڵێن )بە پێچەوانەكەیدا شتەكان جیا دەكرێنەوە...(

چانسی مانەوەی ببوایە ئەوا بەدەستی خانەدانەكان دەكوژرا، چونكە نابێت كەسانێك هەبێت 
ئازایەتیەكەیان بەڕادەیەك بێت هاوتەریب بی  لەگەڵ خانەدانەكان، مانەوەى یەكجاریى هەر 

دەبێت بۆ خانەدان بێت و مردن و سەرشۆڕیش بۆ كۆیلەكان ..(وەرگێڕ(
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هەڵوێستی ئیسالم  بەرامبەر كۆیلە

هات  ئیسالم  كاتێك  كرد،  باسمان  ئێستا  پێش  كەمێك  وەك 
كۆیلەیەتى سیستمێكى جیهانی بوو، لەالیەن سەرجەم واڵتانی جیهان و 
گەلەكانیانەوە دانى پێدا نرابوو، نەك هەر ئەوە بگرە كۆیلەیەتى دراوێكى 
بازرگانى گرنگیش بووە، پێویستییەكى كۆمەاڵیەتى ئاڵوگۆڕ پێكراو 
بوو، نەكەس ناڕازی بووە و نەكەسیش بیرى لە ئەگەرى گۆڕینى ئەم 

سیستمە كردووەتەوە...
هەروەها باسی ئەوەشمان كرد كە پێش هاتنى ئیسالم سەرچاوەی 
بوون،  هەمەچەشنە  و  جۆراوجۆر  جیهاندا  واڵتانی  لە  كۆیالیەتى 
هۆكاری زۆری هەبووە و ئامانج  و مەبەستی زۆری لەپشتەوە بووە!!
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ئەى ئیسالم چى كردووە بۆ كۆیلە؟؟

كۆیلەكردنی وشك  بە  ئیسالم هات هەموو سەرچاوە كۆنەكانی 
كرد، جگە لە یەك سەرچاوە نەبێت كە لەتوانایدا نەبووە بنەبڕی بكات 
ــ بەو پێیەى لەو كاتەدا ئەو شێوازە سیستمێكى جیهانى باوبوو بۆ بە 
كۆیلە كردن لە جەنگەكاندا ــ كە ئەویش كۆیلەكردن بوو لە جەنگدا.

ئێستاش هەندێك بە دوورو درێژى باسی دەكەین:

داب و نەریتی بەرباڵوى ئەوكات ئەوە بووە كەسی دیل یان دەكوژرا 
یان بە كۆیلە دەكرا، هەروەك خاوەنى كتێبی )الشبهات( دەڵێت، ئەم 
نەریتەش زۆر كۆن بووەو چووەتە ناو تاریكاییەكانى مێژووەوە، وەختە 
بچێتەوە سەر یەكەم مرۆڤ، بەاڵم لە هەموو سەردەمە جیاوازەكاندا 

نوساوە بە مرۆڤایەتى یەوە و لەگەڵیدا هاتووە.
كاتێك ئیسالم هات مرۆڤەكان لەم بارودۆخەدا دەژیان، جەنگ لە 
نێو ئیسالم و دوژمنەكانیان بەرپابوو، دیلى موسوڵمان دەكرانە كۆیلە 
الى دوژمنانى ئیسالم، هەموو ئازادییەكیان لێ زەوت دەكرا و لێیان 
دەسەنرایەوە، لەو سەردەمەدا هەموو ئەو هەڵس و كەوتە ستەمكار و 

دڕندانەیەى لەگەڵ كۆیلەكاندا دەكرا لەگەڵ ئەمانیش دەكرا!!
لە بارودۆخێكى ئاوادا ئیسالم نەی دەتوانى هەستێت بە ئازادكردنی 
ئەو دیالنەی دوژمنانی ئیسالم كە لە جەنگەكاندا بە دیل دەگیران، 
ناكرێت  هەژمار  دروست  سیاسەتێكى  پەیڕەوكردنى  بە  ئەوە  چونكە 



21سیسـتەمی کۆیالیـــەتی لە ئیســالمدا
A

S
T

A
N

A

بدەیت لەسەر  ئازادكردنی دیلەكانیان هانی دوژمنانت  بە  بێیت  تۆ 
خۆت، لەكاتێكدا كە كەس و كارو هۆزو شوێنكەوتەی دینەكەى تۆ 

الى ئەوان دوچاری ستەم و زۆرو ئازاردان و بە كۆیلەكردن ببنەوە.
لێرەدا هەڵسوكەوت كردن لەگەڵ دوژمن بەو جۆرەی ئەو مامەڵەت 
لەگەڵدا دەكات باشترین و دادگەرانە ترین یاسایە كە بتوانیت بەكاری 

بهێنیت بۆ بەرپەرچدانەوەی دوژمنان، بەڵكو تاكە یاساشە. 
لە دیدی ئیسالمەوە ئەو جەنگەی رێگە دەدات بە كۆیلەكردنی 
دیل بریتیە لەو جەنگەی كە بە جەنگێكی ڕەوا ناو دەبرێت، جەنگی 

ڕەواش ئەو جەنگەیە كە ئەم مەرجە سەرەكیانەی تێدایە:
1- دەبێت ئەم جەنگە لە پێناو خوادا بێت و بۆ بەدی هێنانی ئەم وتەیەی 

زئ  رئ  خودای میهرەبان بێت )جل جالله (      ُّ    ِّ     ّٰ 

مئ( النساء :76

واتە: ئەو كەسانەی باوەڕیان هێناوە لە پێناو خودا دەجەنگن.
واتای ئەمەش ئەوەیە كە جەنگ كردن لە ئیسالمدا نە بەهۆی حەز 
و ئارەزووی داگیركارییەوەیە، نە بە نیازی بەدەستهێنانی سەربەرزی  و 
ناوبانگە، نە بەنیازی داگیركاری ستەمكارییە... بەڵكو تەنها و تەنها 
بۆ ڕێنمونی مرۆڤەكان و باڵوكردنەوەی چاكسازی و دەركردنی بەندەیە لە 
بەندایەتی كردنی مرۆڤ بۆ بەندایەتیكردنی خودا، وە لە تەنگی دونیا بۆ 

فراوانی ئیسالم، وە لە ستەمی دینەكان بۆ دادگەری ئیسالم...
هیچ كوشتارێكیش لە پێناو خودادا نابێت ئەگەر ئەم مەرجانەی 

تێدا نەبێت:                     
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خف  حف  أ- دوور خستنەوەی دوژمنان لە موسڵمانان )جف 

حل  جل  مك  لك  حكخك  جك  مق  حق  مف 
مل( البقرة :90) خل 

جەنگتان  ئەوانەی  لەگەڵ  خودادا  لەڕێی  بكەن  جەنگ  واتە: 
لەگەڵ دەكەن وە دەست درێژی مەكەن بەڕاستی خودا دەست درێژی 

كەرانی خۆش ناوێت.
توندوتیژى  زۆرو  بە  كە   دە رچووەكان  لەڕێ   هێزە  تێكشكانى  ـ  ب 

حج  مث  هت  خەڵك لە ئایینەكەیان وەردەگێڕن )مت 
مخ( االنفال: 39 جخ  مح  جح  مج 

واتە: )باوەڕداران( جەنگ بكەن لەگەڵ بێباوەڕاندا  هەتا ئاژاوە 
)بێباوەڕی و بت پەرستی( نامێنێت.

ج ـ بۆ البردنی تاغوتان و هێزە ستەمكارە گومڕاكەی، كە دێتە سەر 
رێگای بانگەوازی ئیسالمی، ڕێگری دەكات لە گەیاندنی بانگەوازی 

ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ئیسالمی بە گەالن )ىئ 
زث( النساء:76 رث  يت  ىت  نت  مت  رتزت  يب 

دا  ناڕەوا )یان شەیتان(  پێناو  لە  باوەڕن  ئەوانەی بێ  وە  واتە: 
دەجەنگن كەواتە شەڕ بكەن لەگەڵ دۆستەكانی شەیتاندا بەڕاستی 

پیالنی شەیتان هەر الواز بووە.
حئ  د ـ لە پێناو پەیمان شكێنى دواى پەیمان و بەڵێن دان )جئ 
جت  هب  مب  خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ 
مج(. التوبة:2) حج  مث  هت  مت  خت  حت 
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واتە: بەاڵم ئەگەر سوێند و پەیمانەكەیان هەڵوەشاندەوە پاش بەستنی 
پەیمانەكەیان و تەشەر و تانەیان دا لە ئایینەكەتان، ئەوە بجەنگن لە 
دژی پێشەوایانی بێباوەڕی، بەڕاستی ئەوانە هیچ جۆرە پەیمانێكیان 

نیە بەڵكو كۆتایی بێنن )بەبێ باوەڕی(.
2ـ دروست نییە  بۆ موسلامنان جە نگ بەرپا بكەن دژی هیچ نەتەوەیەك 

بخەنە   پێشنیارە  سێ  ئە م  یاخود  بكەنەوە  ئاگاداریان  ئەوەى  پێش 

بەردەستیان:

1 ـ یان موسوڵمان بوون.
2ـ  یان سە رانە  دان.

3 ـ یان جە نگ كردن.
ـ ئەگە ر بەخۆشی و بێ زۆر لێكردن بەئیسالم رازى بوون، ڕێگای 
نە  مالنێ،  مل  نە  جە نگ،  نە    ئیتر  ئە وە   دۆزییە وە ،  هیدایەتیان 
دوژمنایەتى نا مێنێت...  بەڵكو حاڵیان وە ك حاڵی موسڵمانانى لێ 
موسڵمانە  بۆ  ئە وانیشە ، چی  لەسەر  موسڵمانە  لە سە ر  دێت، چی 
بۆ ئە وانیشە،  هیچ كەس پلەوپایەى لەوى تر بەرزتر نییە تەنها بە 

لەخواترسان و كردەوەى چاك نەبێت.))(
خۆ ئەگەر ئیسالمیان وەرنە گرت و ڕە تیان كردەوە و ویستیان لە  ژێر 
بمێننەوە،  خۆیان  بیروباوە ڕی  لەسەر  ئیسالمیدا  سیبە ری سیستمی 
لێ  فشاریان  یان  بكات  لێ  زۆریان  ناتوانێت  كەس  و  ئازادن  ئەوە 

))( ئە گە ر مسوڵمانان نەتوانن پارێزگاریان لێ بكەن ئەوە دە بێت ئە و سە رانەی 
وە ریان گرتووە بیگیڕنەوە بۆیان، هەروەك ابو عبیدە  كردی لەگەڵ دانیشتوانی 

چواردە وری حیرە  . 
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بكات بۆ گۆڕینى ئایینەكەیان... بەو مەرجەى بەرامبەر پاراستنیان 
لە الیەن دە سەاڵتی ئیسالمە وە بڕێك پارە  بدە ن.

دانی  و  مانەوە  یان  بوون  لەنێوان موسڵمان  كردنە  ئەم سەرپشك 
)جم  ئایەتی:  خۆیان  لە  بیروباوە ڕی  كردنی  پارێزگاری  و  سەرانە  
جه( البقره :256 جە ختى لێ  هن  من  خن  حن  ممجن  خم  حم 

كراوە تە وە .
واتە: بە هیچ جۆرێك زۆرلێكردن لە دیندا نییە )بۆ هاتنە ناو ئیسالم( 
چونكە بەڕاستی ڕێنموونی و شارەزایی جیابۆتەوە لە گومڕایی و سەر 

لێشێواوی.
جیهانی  لە  خۆیان  دینی  لەسە ر  گاورە كان  جولەكەو  مانە وەی 
جێگەی  ئەوەى  هە ڵنە گرە ،  حاشا  بە ڵگە یە كی  تائیستا  ئیسالمیدا 
بەكارهێنانى زۆرو  لەڕێگاى  ئیسالم  ئەوەیە كەوا  نییە  گفتوگۆكردن 

شمشێرەوە زۆری لە كەس نەكردووە شوێنى بكەوێت.
)السیرت. ارنۆلد( كە گاورێكی ئە وروپی بە  ویژدانە ، لە پەڕاوەكەیدا 

بەناوى )الدعوة اىل االسالم(  لەم بارەیەوە شایەتى داوە.
بوون  ئامادەش  نە  و  ببن  موسوڵمان  ئامادەبوون  نە  ئەگە ر   خۆ 
سوریشن  بەڵكو  ڕەقن،  كەللە  السارو  ئە وانە   كەواتە   بدەن،  سە رانە 
لەسەر ئەوەى ببنە كۆسپ لەبەردەم ئەوەى بانگەوازى ئیسالمى بگات 

بە گەالنى ژێر دەستیان...
لێرە دا رۆڵى كوشتار دێتە پێشەوە بۆالبردنیان لەسەر رێگاكە... 
بەاڵم جە نگیان لەگەڵ بە رپا ناكرێت تاوە كو ئاگادار نە كرێنەوە، بۆ 
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ئەوەى چانسی كۆتایی بخرێتە بەردەمیان لەنێوان دانى سەرانە یان 
جەنگ كردن... ئەمەش لەپێناو رێگرى كردن لە ڕژانى خوێندایە.

3ـ  لە  كاتی جەنگەكەشدا هەركات لە الیە ن دوژمنانەوە  داوای ئاشتی 

بێت، هە روە ك خودای گەورە  ئە رێنی  دە بێت وەاڵمی موسڵمان  كرا 
خممم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  دەفەرموێت: )جل 

من( االنفال: )6 خن  حن  جن 

واتە: وە ئەگەر ئەوانە مەیلی ئاشتیان هەبوو تۆش )ئەی موحەمەد 
)(( مەیلی ئەوە بكەو پشت بە خوا ببەستە.

بەو مەرجەى ئەم ئاشتەواییە ئاشتەواییەكى هەرزان فرۆش نەبێت كە 
بەرژەوەندى دوژمن  و زیانى موسوڵمانانى تێدابێت.

دیارترین  و  جە نگ  ڕەوایەتى  خەسڵەتەكانى  گرنگترین  ئەمانە 
مەرج و ئامانجەكانى بوون  لە  دیدى ئیسالمەوە.

دیندا  دوژمنانى  لەگەڵ  ئەگەر  موسڵمانان  كاربەدەستانى 
جەنگێكیان بەرپاكرد - بەو خەسڵەتانەى كە لەپێشەوە باسیان كرا - و  
لێیان بە دیل گرتن، ئەوە بۆ چۆنێتى مامەڵەكردن لەگەڵیاندا لەنێوان 

ئەم چوار شتەدا سەرپشك دەكرێن:
1 ـ ئازاد كردنیان بەبێ بەرامبەر، ئەمەش منەتێكە  بە سە ریانەوە.
2 ـ ئازادكردنیان بە  بە رامبە ر، كە ئەمەش ئازاد كردنە بە فیدیە .

3 ـ كوشتن.
4 ـ بە  كۆیلە  بكرێت.
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هەرچى ئازادكردنى كۆیلەیە بە خۆڕایی و منەت خستنەسەر یان بە 
فیدیەو بریتى )املن والفداء( ئەوە خوای گەورە  دەربارەی دەفەرموێت: 

يك( محمد: 4 ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف  )ىف 

واتە: جا دواتر یان بە منەت و چاكە )بەرەاڵیان كەن( یان بە فیدیە 
و بریتی هەتا جەنگ چەك )بەبێ باوەڕان( دادەنێ ) یاخود تاوەكو 

جەنگ كۆتایی دێت بە نەمانی بت پەرستان(.
خس  حس  جس  مخ  جخ  دەربارەی كوشتن دەفەرموێت: )مح 

جض( االنفال: 67 مص  خص  حص  مس 

دوژمنان(  )لە  دیلی  كە  نیە  ڕەوا  پێغەمبەرێك  هیچ  بۆ  واتە: 
هەبێت هەتا كوشتاری زۆریان لێنەكات لە زەویدا.

دە ربارە ی بە  كۆیلەكردنیش لە  سوننە تی ڕاست و دروستی پێغەمبەر 
دیلی  لە  جە نگە كاندا  لە  هە ندێك  هاتووە  كە خودی خۆی  )(دا 
كردووە بە كۆیلە ، هە روە ك بە كۆیلە  كردنی ژن و منداڵی جولە كەكانی 

بە نی قورەیزە.
ئا لێرەشەوە، پێشەواى موسڵمانان مافی ڕە های هەیە لە  هەڵبژاردنی 

هەریەكێك لە و چوار خاڵە ی سەرەوە.
هەڵبژاردنە كەش بەپێی بەرژەوەندی مسوڵمانانە  لە ڕووی بە هێزی 
دوژمنان  مامەڵەى  تەماشاى  دەشتوانێت  هەروەها  الوازیانە وە...  و 
شێوە  بەهەمان  ئەمیش  بۆئەوەى  موسڵمانان،  دیلی  لەگەڵ  بكات 
مامەڵە لەگەڵ دیلەكانى ئەواندا بكات، بەپێی بنە ما سە رەكیەكە ی 
)مامەڵەكردنى هاوشێوە(، كە  قورئانی پیرۆز دایناوە  )َوَجزَاُء َسيِّئٍَة َسيِّئٌَة 

ِمثْلَُها( الشورى:40
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واتە: لە تۆڵەی هەر خراپەیەك خراپەیەكە بە وێنەی خۆی.
هەروەها گەورەی موسڵمانان دەتوانێت تەماشاى گیانى لێبوردەیی 
بنەماى  لەسەر  دیلە كان،  لەگەڵ  هەڵسوكەوتی  لە   بكات  ئیسالم 
ئازادكردنیان یان وە رگرتنی فیدیە  لە  بریتیان، بۆ ئەوەى بەم رەفتارەى 
وانەیەكى مەزنى لێبوردەیی لەكاتى دەسەاڵتدا نیشانى دوژمنان بدات، 
هەروە ك چۆن سوڵتان صالح الدینى ئەیوبی بەرامبەر دیلی خاچپەرستەكان 
ئەم كارە ی كرد، كاتێك لە  جەنگی یەكالكەرەوەی )حطني(دا سەركەوت 
بە سە ریاندا و هەندێكیانی ئازادكردو فدیەی لە  ئەوانی تریان وە رگرت، 
ئەگە ر بیویستایە  بیان كوژێت ئەوە  دادگەری ئە نجام دەدا لەسەر بنە مای 
مامەڵەكردنى هاوشێوە، لەبەر ئەوەی خاچ پەرستەكان لە جەنگی یەكەمی 
خاچ پە رستە كاندا لەیەك ڕۆژدا حەفتا هەزار یان زیاتریان لەموسڵمانان 

كوشت. ڕەحمە تی خودا لە و كە سە ی كە فەرمویەتى:
ملكنا فكان العدل منا سجـــية

فلام ملكتم سال بالدم ابطـــخ

و حللتم قتل االساري و طــاملا

غدونا عيل االرسي منن ونصفح

فحسبكم هـــذا التفوت بيننـا

وكل انـــاء بالذي فيه  ينضـــح

واتە: دەسەاڵمتان وەرگرت دادپەروەرى سیفەتیك بوو تیاماندا
كاتێك ئێوە دەسەاڵتتان وەرگرت خوێن لە )ابطح()1( رۆیشت

كوشتنی دیلتان حەاڵل كرد لە كاتێكدا

))( شوێنێكە كە ووردە بەردى زۆر بێت، یان دۆڵێكە لە مەككە ) وەرگێر(
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ئێمە دەچووینە سەر دیلەكان ئازدمان دەكردن و لێیان دەبوراین.

ئەگەر هەر ئەم جیاوازییەهەبێت لە نێوامناندا بەسە

هەر دەفرێك بەوەى تیایدایە لەسەرى دەڕژێت.

موسوڵمانان  پێشەواى  كە  دەردەكەوێت  ڕوو  خستمانە  كە  لەمەى 
دەسەاڵت و ئازادى تەواوى هەیە لەوەدا كە چۆنى بەباش دەزانێت ئاوا 
ئازادكردن بەخۆڕایی  مامەڵە بكات لەگەڵ دیلى دوژمناندا، واتە 
یان وەرگرتنى فیدیە و بریتى یان كوشتن یان كۆیلەكردن. جا ئەگەر 
هاتوو پێشەواى موسوڵمانان بەوجۆرەى بەباش دەزانى لە ئێستادا پەنا 
نەباتە بەر كۆیلەكردنى دیل بەهۆى ئەوەى كە جیهان رێك كەوتوون 
لە  یەكێك  كە  روانگەیەوە  لەو  یاخود  كۆیلە،  قەدەغەكردنى  لەسەر 
یاخود  كۆیلە،  ئازادكردنى  لە  بریتیە  ئیسالم  گشتیەكانى  ئامانجە 
لەگەڵ  لە مامەڵەكردن  قورئانیى  بوردنى  لێ  روانگەی گیانى  لە 
دیلەكان لەسەر بنەماى ئازادكردن بە خۆڕایی یان وەرگرتنى فیدیە 
و بریتى ... ئەوە تواناو دەسەاڵتى ئەوەى هەیە جگە لە بەكۆیلەكردن 
یەكێكى تر لەو سێ رێگايە هەڵ بژێرێت كە لەبەردەمیدایە، بۆ ئەوەى 
دواى كۆتایی هاتنى جەنگ جێبەجێى بكات بەسەر ئەو كەسانەى 

بەدیلى دەكەونە دەستى موسوڵمانان. 
فاتح(  )محمد  عوسمانی  خە لیفە ی  كە   بوو  كارە   ئە و  ئەمەش 
دەوڵەتەكاندا  لەگەڵ  نێودەوڵەتیدا  پەیماننامەیەكى  لە  كاتێك  كردی 
رێكەوت لەسەر هەڵوە شاندنە وەی بە كۆیلەكردنی دیل لە  جەنگەكاندا، 
ئیتر لە و كاتەوە  تا ئێستا دەوڵەتەكان لەسەر ئەم پەیماننامە دەڕۆن و 
كاری پێ دەكەن و بەكۆیلەكردن لەجەنگەكاندا قەدەغەكرا!!  ئەمەش 
ئەوە ناگەیەنێت كە كۆیالیەتی بەیەكجارى هە ڵوە شاوەتە وە  و لە ڕوی 
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یاساییشەوە كۆتایی پێ هاتووە - هە روە ك هەندێك وا گومان دەبەن 
هۆكارێكى  لەبەر  مسوڵمانان  پێشە وای  كە  ئەوەیە  واتای  بە ڵكو   -
شەرعى دەسەاڵتی خۆی بە كارهێناوە لە هەڵبژاردنی ئازادكردن بە 

منەت یان بە فیدیە بەسەر بە كۆیلە  كردنى دیلى جەنگدا.
لەوانەیە ڕۆژێك بێتە پێشەوە سیستمە كۆمە اڵیە تەكانى جیهان ڕێگە 
بە  دووبارە  كۆیلە  كردنی دیلی جەنگ بداتەوە، نابێت ئیسالمیش لەم 
بێگومان  تازەیەو  ڕووداوە   ئە م  بەرامبەر  بێت  بەسراو  دە ست  حاڵەتەدا 

دەبێت )مامەڵەكردنى هاوشێوە( پەیڕەو بكات.

پوخـــتەى قســە:

ئیسالم هەموو سەرچاوە  كۆنەكانى كۆیالیەتی وشك كرد، جگە 
نەبێت، ئەویش كۆیلەكردنی دیلەكانى جەنگە لە   لە  یەك سەرچاوە 
شەڕێكی ڕە واو شەرعیدا، ئەمەش بەو مەرجەى  پێشەواى موسوڵمانان 

بەرژەوەندییەكى بینى لەو بەكۆیلە كردنەدا.
ئەگەر جیهان ڕێك بكە ون لەسەر حە رام كردنی بە  كۆیلەكردن لە  جەنگدا 
هەروە ك سوڵتانى عوسمانی محمد الفاتح )خوا لێی خۆش بێت( كردی، 
ئازادكردنى  بەكۆیلەكردن  لەبرى  دەتوانێت  موسوڵمانانیش  پێشەواى  ئەوە 
بە منەت یان ئازادكردن بەدانى فیدیە بەكار بهێنێت، بەو پێیەى ئیسالم 
پێشەواى موسڵمانانى سەرپشك كردووە لەنێوان )4( كاردا: ئازادكردن بە  

خۆڕایی یان بە  فیدیە و بریتى یان كوشتن یان بە كۆیلە  كردن.
لێرەشدا و لەژێر ڕۆشنایی ئەو بەرژەوەندیەى كە خەیری ئیسالم 
چوارە  لەو  یەكێك  تێدابێت  گشتى  بە  مرۆڤایەتی  و  موسڵمانان  و 

هە ڵدە بژێرێت... خواش خۆى زاناترە.
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ئیسالم چۆن مامەڵەى لەگەڵ كۆیلەدا كردووە؟ 

ئیسالم  وەك  لەجیهاندا  نییە  كۆمەاڵیەتى  سیستمێكى   هیچ 
مامەڵەیەكى مرۆڤانەى بەڕێزى لەگەڵ كۆیلەدا كردبێت.

دەتوانین ئەم مامەڵە یە بە رامبەر كۆیلە  لە  سیستمی ئیسالمیدا كورت 

بكەینەوە بۆ سێ بەندی بنەڕەتی:

ڕێزو  مافى  كە  كائینێك  وەك  كۆیلە  تەماشاكردنى  یەكەم:  بەندی 

ژیانی هەیە.
بەندی دووەم: یەكسانكردنى مرۆڤ لە رەگەزى مرۆڤایەتیدا لە ڕوی 

ئەرك و مافەوە.
كۆیلە،  لەگەڵ  تایبەت  مرۆڤانەى  مامەڵە كردنێكى  سێیەم:  بەندی 

لەكاتى  بكات  خۆى  مرۆڤایەتى  بە  هەست  كە  ئەوتۆ  بەجۆرێكى 
مامەڵەكردنى لەگەڵ خەڵكانى تردا.

هەرچی ئەو الیەنەیانە كە پەیوەستە بە دانانى كۆیلە وەك كائینێك 
كە مافى رێزگرتن و ژیانى هەیە:

ئەوە ئیسالم كاتێك هات، هات بۆ ئەوەى پێیان بڵێت مرۆڤەكان 
بەجیاوازى رەگەزو رەنگ و ئاستى بژێوى و بارودۆخیانەوە هەموویان 

یەك بنەچەو یەك چارەنوسیان هەیە.
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زب  رب  يئ  ىئ  نئ  مئ  بڵێت: )زئ  هات بۆئەوەى 
يت(  ىت  نت  مت  زت  يبرت  ىب  نب  مب 

الحجرات : 3)

نێر  لە  كردوون  دروستمان  ئێمە  بێگومان  خەڵكینە  ئەی  واتە: 
و مێیەك و كردومانن بە چەند گەل و هۆزەوە تا یەكتری بناسن، 

بەراستی بەڕێزترینتان الی خودا پارێزگارترینتانە.
ئیسالم هات بۆ دە رخستنی ئەوەی كە لە سەر زمانی خاوە ن پە یامە كە وە  
محمد كوڕی عبدالله  )(   ڕونى بكاتەوە كە  خانەدان فە زلی نییە 
بە سە ر كۆیلە دا، سپی فەزلى نیە بەسەر ڕە ش پێستدا، عەرەب فەزلى نیە 
بەسەر كەسانێكدا كە عەرەب نین، تەنها  بە لە خواترسان نەبێت، ڕیوایەتی 
مسلم  و ط برى یە  كە پێغەمبەری خودا )( لەحەجی ماڵئاواییدا  لە 

)مینا())( بنەماكانی مافی مرۆڤی چە سپاندو فە رمووی:
ِ َعىل أَْعَجِمي، َو ال   )   أنتُم بَنو ءاَدم َو ءاَدُم ِمْن تُرَاب، َو إنَُه ال فَضَل لَِعَربِّ
ألعَجِمي َعىل عرب، َوال أسَوَد َعىل أَحَمر َوال اَحَمَر َعىل أسَود إال ِبالتَُقوى())( 

واتە ئێوە نەوەى ئادەمن و ئادەمیش لە خۆڵە، هیچ جیاوازییەك نییە 
لە نێوان عەرەب و غەیرە عەربێكدا، لە نێوان سورو ڕەشێكدا مەگەر 

بە لە خواترسان و پارێزگاری كردن نەبێت.
ئیسالمیدا   سیستمی  لە  كۆیلە  كە  دەبێتەوە  روون  دە قانە وە   لە م 
بونەوەرێكى زیندووە و وەك هەر دروستكراوێكى تر مافى رێزگرتن و 
ڕەگەزی  نییە ،  جیاوازیان  تر  مرۆڤێكی  هیچ  و  ئەو  هەیە،  ژیانى 

))( ئە و شوێنەیە كە  حاجیان تیایدا دەمێننەوە پێش عەرەفە. 
)2( سەرچاوەى حەدیس
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هەرچەند بە رزبێت و ناوو ناوبانگی هەرچەند گەورەبێ، تەنها بە لە 
خواترسان و كردەوەی چاك نەبێت.

هەرچی ئەو الیەنەشە كە پەیوەستە  بە یەكسانی كۆیلە لەگەڵ 
ڕەگەزی مرۆڤدا لە ئەرك و مافدا:

ئەوە ئاینی ئیسالم لە نێوان كۆیلەو هەر مرۆڤێكی تردا لە ئەرك و 
مافدا یە كسانی كردوون، لە هەندێ حاڵەتی تایبەتدا نەبێت كە ئیسالم 
كۆیلەى بەخشیوە لێیان بەهۆى ئەوەى كە دژ دەوەستێتەوە لەگەڵ ئەو 
بەرپرسیارێتیانەى كە پێى سپێردراوە، وەك بەخشینى لە نوێژی هەینی 

و فەریزەی حەج.
لەسەر بنەماى بڕیاردانى ئەو بنەماى یەكسانی یەى كە ئیسالم 

بەخشیویەتى بە كۆیلە:
ئیسالم دانى ناوە بەوەدا كە كۆیلەكان لە سزاو سنورەكاندا لەگەڵ 

كەسانى ئازاددا یەكسان بن:
خوداوە   پێغەمبەری  لە  ترمزی  ئەبوداودو  و  موسلیم  و  بوخارى 
گێڕاویانەتەوە كە )من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)1( ومن 

خيص عبده خصيناه( 

هەركەسێك  دەیكوژینەوە،  بكوژێت  كۆیلەكەى  هەركەسێك  واتە: 
كۆیلەكەى  هەركەس  دەكەینەوە،  هەتكى  بكات  كۆیلەكەى  هەتكى 

بخەسێنێت دەی خەسێنینەوە.

))( الجدع: لوت بڕین یان گوێ بڕین، دەست بڕین، لێو بڕینیش دەگرێتەوە
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كۆیلەكان  لەسەر  تۆڵەی  سزاو  ئیسالم  كە  بزانین  ئەوەش  دەبێت 
سوك كردووە  و بە نیوەی سزاى كە سانی ئازادی داناوە،  لەبەر هەندێك 

هۆكارى دە روونی و كۆمەاڵیەتى و مرۆڤایەتى.
ئیسالم  دانى ناوە بە بنەمای برایە تی موسوڵمانێتى بۆ كۆیلەكان :

لە دیـــــارترین وێنەو ماناكانیدا، ئـــــە وان لەگەڵ خـــــانەدانەكاندا 
خۆشەویستی یەكترو هاوكارى یەكترین، پێشەوا بوخاری لە پێغەمبەری 
خوداوە )( گێڕاویەتیەوە كە دەرفەرموێت: )اخوانكم خولكم ملكهم 
الله اياكم، فمن كان اخوه تحت يده فليطعمه مام يطعم وليلبسه مام يلبس، 

والتكلفوهم من االعامل ما ال يطيقون، فان كلفتوهم فاعينوهم(.

ژێر  خستونیەتیە  گەورەش  خواى  بەندەكانتانن  براكانتان  واتە: 
لەو  با  دەستیایەتى  لەژێر  براكەى  هەركەسێك  جا  ئێوەوە،  دەستى 
خۆراكەى بداتێ كە خۆى دەیخوات لەو پۆشاكەى لەبەربكات كە خۆى 
نییە ئەنجامى  لەتوانایاندا  دەیپۆشێت و كارێكیان پێ مەسپێرن كە 
بدەن، ئەگەر كارێكتان پێ سپاردن هاوكاریان بكەن و یارمەتیان بدەن.
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ئیسالم داىن ناوە بە بنە مای یەكسانیی

لە پاداشتی قیامەتیدا بۆ كۆیلەكان

كۆیلەكان وەك كەسانى ئازاد وان لە بەدەستهێنانى نازو نیعمەتەكانى 
بەهەشتدا، ئەگەر هاتوو لەسەر ڕێى ڕاست دامەزراو بوون و كردەوەى 

چاكیان ئەنجام دا... خودای گەورە  )جل جاللە( دەفەرموێت:
خك  حك   جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف  )مغ 
مل( غافر: 40 خل  حل  جل  مك  لك 

و  پیاو  یان  بێت  ئافرەت  كردبێت  چاكەی  كەسێكیش  هەر  واتە: 
باوەڕداربێت، ئا ئەوانە دەچنە بەهەشتەوە و لەوێدا بێ هەژمار ڕزق و 

رۆزیان پێدەدرێ.
دەستەواژەى ئایەتەكەش گشتی یە بۆ هەموو نێر و مێیەك، جا 

كۆیلەبن یان ئازاد، هەژاربن یان دەوڵەمەند.
ئیسالم بڕیاری بنەماى كەرامەتى مرۆڤایەتى داوە بۆ كۆیلە:

كۆیلە وەك ئازاد وایە لە ئەسڵی مرۆڤایەتیدا، وەك خودای گەورە 
مث  زث  رث  يت  ىت  نت  )مت  دەفەرموێت: 
اك  يق  ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث 
مم( سورة  ام  يل  ملىل  يك  ىك  لكمك 

النساء : 25
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واتە: وە ئەوەی لە ئێوە نەیتوانی لەبەر هەژاری ئافرەتانی ئازادی 
ئیماندار مارە بكات ئەوە دەتوانن ئافرەتانى كەنیزەكى باوەڕدار مارە 
بكەن، وە خوا زاناترە بە باوەڕەكەتان هەندێكتان لە هەندێكی ترتانن 

)هەموتان نەوەی ئادەمن(.
كەنیزەكی  ئافرە تانی  مارەكردنى  دروستى  لەبارەى  ئایەتە  ئەم 
موسوڵمان بۆ ئەوكەسانەى كە ناتوانن ئافرە تانی داوێن پاكی ئازاد 
كە  داوە  ئەوە  لەسەر  بڕیارى  ئایەتەكە  خوارەوە،  هاتۆتە  بكەن  مارە  
لەڕووى بنەچەى دروستبوون و چارەنوسیانەوە هیچ جیاوازیەك نییە 

لەنێوان ئافرەتانى ئازاد و كەنیزەك و ئەو كەسانەى دەیان هێنن.
ئەم بنەمایانەی ئیسالم بڕیاری لەسەر داون بۆ كۆیلە بەڵگەیەكی 
ڕوونە  لەسەر بڕیاردانى ئیسالم لەبارەى بیرۆكەى یە كسانی مرۆڤایەتی 
تەواو لە  نێوان كۆیلە و گەورەكەیاندا، كە ئەمە لە ڕاستیدا بنەمایەكی 
نەمرەو بەدرێژایی مێژووى مرۆڤایەتى و بەئێستاشەوە هیچ یاسایەكی 
مرۆڤكرد و سیستمێكی زەمینی نەیتوانیوە پێی بگات... كە ئەمەش 
دووپات كردنەوەى ئەوەیە كە  ئیسالم ئاینی زەمینەبینى و ژیانە  هەتا 

ئە و ڕۆژە ی خودا زەوى بە ئاوەدانى دەهێڵێتەوە.
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دەربارەی هەڵسوكەوت كردن لەگەڵ 

كۆیلە بەشێوەیەىك مرۆڤانە

ئیسالم لە پرۆگرامە كردەییەكانی و راسپاردەكانیدا داواى كردووە 
بەجۆرێك مامەڵە بكرێت لەگەڵ كۆیلەدا كە  بەدرێژایی مێژو نەوە 

یەك لەدواى یەكەكانى موسوڵمانان شانازى پێوە بكەن.
یەكێك لە و ڕاسپاردانەش ئەوەیە كە خاوەن كۆیلەكە چى دەخوات 
دەبێت لەو خواردنەش بدات بە كۆیلەكە و ئەو جل و بەرگانەى لەبەرى 
بكات،  دابین  كۆیلەكەى  بۆ  بەرگانەش  و  جل  لەو  دەبێت  دەكات 
كە مێك پێش ئێستا باسی فەرمودەیەكمان كرد كە دەفەرموێت: )فمن 

كان اخوه تحت يده  فليطعمه  مام يطعم، وليلبسه  مام يلبس(.

یەكێكى تر لەو راسپاردانە ئەوەیە كە  نابێت ئەو كارانەى پێ بكات 
كە لەتواناى ئەودا نییە، بەهەمان شێوە پێشتر باسی ئەم فەرموودەیەمان 

كرد: )وال تكلفوهم من االعامل ماال يطيقونه  فان كلفتموهم فاعينوهم(
راسپاردەیەكى تریان ئەوەیە كە دەبێت بەجۆرێك هەڵسوكەوت بكرێت 
لەگەڵ كۆیلەدا كە هەست بكات لەناو خزم و كەسوكارى خۆیدایە، 
)اليقل أحدكم:  دەفەرموێت:  كە  دروستەى  فەرموودە   ئەو  بەبەڵگەى 
هذا عبدي و هذه  امتي بل يقل فتاي وفتايت( واتە بە ژێر دەستەكانتان 

مەڵێن ئەمە كۆیلەمە یان كەنیزە كمە  بە ڵكو بڵێن ئەمە كوڕمە یان 
كچمە.



37سیسـتەمی کۆیالیـــەتی لە ئیســالمدا
A

S
T

A
N

A

یەكێك لە ڕاسپاردەكانى تر  ئەوەیە كە هەركەس بیەوێت دەتوانێت 
گەورە  خودای  هەروەك  كەنیزەكدا،  لەگەڵ  بكات   هاوسەرگیری 

زث  رث  يت  ىت  نت  )جل جاللە ( دەفەرموێت )مت 
ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث 
ام   يل  ملىل  يك  ىك  لكمك  اك  يق 
ين( النساء :25 ىن  نن  من  زن  ممرن 

واتە: وە ئەوەی لە ئێوە نەیتوانی لەبەر هەژاری ئافرەتانی ئازادی 
ئیماندار مارە بكات ئەوە كەنیزەكەكانتان مارە بكەن، وە خوا زاناترە بە 
باوەڕەكەتان...... لەبەر ئەوە مارەیان بكەن بەڕەزامەندی خاوەنەكانیان 

و مارەییەكەیان پێبدەن.
یەكێكی تر لە ڕاسپاردەكان ئەوەیە كە هەڵسوكەوتیان لەگەڵ بكرێت 
هەروەك چۆن لەگەڵ دایك و باوك و خزمە نزیكەكان هەڵسوكەوت 

ين  )ىن  دەفەرموێت:  خودای گەورە  هەروەك  دەكەن، 
يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 
خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ 
مج  حج  مث  هت  مت  خت  حت  جت  مبهب 

جح( النساء :36

واتە: هەروەها لەگەڵ دایك و باوكتاندا چاك بن وە لەگەڵ خزم 
یان  بێگانە  هاوسێی  و  خزم  هاوسێی  هەژارانو  هەتیوانو  ونزیكانو 
دوورو، هاوڕێی هەمیشەیی یان هاوڕێى سەفەر و ڕێبوار و ئەوانەی 
بوون بە موڵكتان )چاك بن لەگەڵیاندا( بەڕاستی خوا ئەو كەسەی 

خۆش ناوێت كە خۆبەزل زان  و شانازیكەر بێت.
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پالنێكی  دانانی  لە   بریتیە  بەرنامەكان  راسپاردەو  لە  تر  یەكێكى 
كردارى بۆ ئازاد كردنی كۆیلە. كە  بەویستى خوا دواتر بەدوورو درێژى 

لەبەشێكى سەربەخۆدا ئە م خاڵەیان ڕوون دەكەینەوە.
كۆیلەدا  لەگەڵ  ئیسالم  شەریعەتى  جوانى  بەرزو  مامەڵەكردنى 
گەشتە ڕادەیەك كە تەنها بەوەندەى گەورەكە لە كۆیلەكەى بدات بەبێ 
ئەوەى بیانویەكى شەرعى هەبێت - وەك دواتر باسی دەكەین - دەبێت 

ئازادى بكات.
نەك هەر ئەوە بەڵكو ئیسالم لە هەڵسوكەوت كردنی باشی لەگەڵ 
كۆیلەو گێڕانەوەی مانای مرۆڤایەتی بۆى گەشتە پلەیەكی جوان و 

سەرسوڕهێنەر لە بواری كرداریدا.
لەخوارەوە هەندێك لەو نمونانەتان بۆ باس دەكەین كە محمد قطب))( 

لە پەڕاوى )الشبهات(دا باسی دەكات:

ـ پێغەمبەری خوا )( برایەتی خستە نێوان  هە ندێك لە كۆیلە و 
گەورەكانی قوڕەیش وە ك:

ڕوەیحە  كوڕی  خالید  و  حەبەشی  بیاللی  نێوان  برایەتی خستە 
خەسعەمی...

برایەتى خستە نێـــــــوان زەیدى كوڕى حــــاریسەو حەمزەى كوڕى 
عەبدولموتەلیبی مامى.

برایەتی خستە نێوان زەید و ئەبوبكری صدیق ... ڕەزای خودا لە 
هە موویان بێت.

))( یەكیكە لە بیریارە ئیسالمیەكان و خەلكی میسرەو برای شەهید سید قطبه
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ئەم برایەتیە پەیوەندیەكی ڕاستەقینە بوو، بەجۆرێك كە یەكسان 
پشت،  پشتاو  خزمایەتى  و  خوێن  بنەماى  لەسەر  پەیوەندى  بە  بوو 

تەنانەت دەگاتە ئاستى بەشداریكردن لەمیراتدا..

پێغەمبەری خودا )( بەوەشەوە نەوەستا...
لە  كرد  پوری خۆیى مارە   زەینەبی كچی جەحشى كچە  بەڵكو 

كۆیلەكەی خۆی كە زەیدی كوڕی حارسە بوو.
هاوسەرگیریش مەسەلەیەكى زۆرهەستیارە بەتایبەتى الی ئافرەت، 
چونكە ئافرەت  بە هاوسەرگیریەك ڕازی دەبێت كە كەسەكە ئاستی 
لەخۆی بەرزتربیت، بەاڵم ڕازى نابێت شوو بەكەسێك بكات لە ڕووی 
بنەچەو ناوبانگ و سەروەت و سامانەوە ئاستی نزمتر بێت لە خۆی 
لە  و  دادەبەزێنێت  ئاستی  لە  هاوسەرگیریە  ئە م  وایە  چونكە  پێى 
گەورەیی و شكۆى كەم دەكاتەوە، بەاڵم پێغەمبەری خودا )درودی 
خودای لێبێت( لەم كارەی مەبەست و ئامانجێكی گەورەتری هەیە، 
ئەویش بەرزكردنەوەی كۆیلەیە لەو پلە كەمەی كە لەالیەن كۆمەڵگە   
پلەوپایەى  لە  بە رزتر  ئاستێكی  بۆ  درابوو  ستەمكارەكانەوە  پێى 
گە ورە كانی قوڕە یش .. بەڵكو لە  پێناوی ئەوەدا كە رەگ وڕیشەى 

دەمارگیرى نەفامى لەبن بهێنێت.
پێغەمبەری خودا )دوردی خودای لێبێت( بەمەشەوە نەوەستا:

ـ بەڵكو زەیدی كوڕی حاریسەی كۆیلەی خۆی كردە سەركردەی 
تێدابوو  قورەیشیان  پشتیوانانی گەورەى  و  كە   كۆچەران  سوپایەك 
بۆ جەنگ كردن لەگەڵ ڕۆم لە جەنگی )مؤته(دا ڕەوانەى كردن ، 
بە سەركردەی  زەیدا( كر د  هەروەها كوڕەكەشی )ئوسامەى كوڕى 
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)درودی  خودا  پێغەمبەری  وەزیرانی  عومەر  ابوبكرو  كە   سوپایەك 
خودایان لێبێـت( و دوو خەلیفەكەى دواى خۆى سە ربازی ئەو سوپایە 
كۆیلەكانی  هەر  نەك   )(خودا پێغەمبەری  كارانەشی  بەم  بوون. 
یەكسان كرد  لەگەڵ مرۆڤە ئازادەكان بەڵكو مافی سەركردایەتی 
مرۆڤە ئازادەكانیشی پێدان، هەروەك پێشەوا بوخاری گێڕاویەتیەوە كە 
پێغەمبەری خودا )( دەفەرموێـت )إسَمعوا َو أطيُعوا َولَو إستَعَمَل 
َعلَيُكم َعبٌد َحبَِش كَأَن رَأَسُه َزبيبٌَة َما أَقاَم ِفيُكم كِتاُب اَلله( واتە گوێڕایەڵ 

و ملكەچ بن ئەگەر بەندەیەكى حەبەشیش سەروكارتان بێت كە سەرى 
وەك رەشە ترێی وشكراوە وا بێت، مادەم بە كتابی خوا فەرمانڕەواى 

دەكات لە نێوانیاندا.
بەم كارەش مافى گرتنەدەستى بەرزترینى هەموو پلەكانى بەخشی 
بەو  موسوڵمانان  كردنى  پێشەوایەتى  لە  بریتیە  كە  كۆیلەكان،  بە 
مەرجەى لێهاتووبێت و شیاوى گرتنەدەستى ئەو پۆستەبێت، هەروەك 
خەلیفە عومەر )ڕەزای خواى لێبێت( فەرمووى )لَو كاَن َسامل َموىل أب 
ُحَذيَفة َحيّا لََولَيتَُه( واتە: ئەگەر سالمى كۆیلەى ابی حوزەیفە بمایە 

بەرپرس، پێشەوا عومەر لەسەر ئەو ڕێگایە دەڕۆشت كە  دەمكردە 
پێغەمبەرى خوا )( بناغەى دانابوو. 

گومانى تێدا نییە كەئەم هەڵسوكەوتەى پێغەمبەرى خوا )( و 
جێنشینە بەڕێزەكانى دواى خۆی جگە لەوەى كە بووە هۆى بەرزكردنەوەى 
ڕێزو حورمەتى كۆیلە و خزمەتكارەكان ، لە ڕەگ دەرهێنان و رێشەكێش 
كردنى شانازى كردن بە بنەچەو پشتەوە، بەخشینى پلە و پۆستیش بوو 
بە كەسە بەهێزەكان، بێ گوێدانە بنەچەو ڕەگەزو ڕەنگیان .. ئەوەى ئەم 
راستیەش پشتڕاست دەكاتەوە ئەوەیە كە هەندێك لە دووڕوان ڕەخنەیان 
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 )( پێغەمبەرى خواش )گرت لە سەركردایەتى )اسامەى كورى زەید
فەرمووى: )أن يَطَعنوا ِبإمرة أسامة فََقد طََعنوا ِبأمرة أِبِيِه ِمن قَبل، فََواللِه أِنَّ 

أساَمة لََجدير ِباالمارَِة كَام أَنَّ أَباُه لََجديٌر ِبها(

واتە: ئەگەر تانە لە سەركردایەتى ئوسامە بدەن ئەوە بەدڵنیاییەوە 
پێشتریش تانەیان داوە لە سەركردایەتى باوكی، سوێند بە خوا ئوسامە 

شایەنى سەركردایەتى یە هەروەك چۆن باوكیشی شایەن بووە .
بۆ   دایناوە  ئیسالم  كە  نمونانەى  و  راسپاردە  و  پرۆگرام  ئەو  
لەگەڵیدا،  چاكەكردن  و  ڕێزگردنى  كۆیلەو  لەگەڵ  مامەڵەكردن 
سەرى  دێینە  كۆیلەدا  ئازادى  باسی  لە  هەروەك   - لێی  مەبەست 
-  بۆ ئەوەیە كە كۆیلە هەست بكات مرۆڤێكە خاوەن كیان  و ڕێز 
و پێگەى مرۆڤایەتیە، هەتا دەگاتە ئاستێك لە قوآلیی ویژدانیەوە 
هەست بەوە دەكات كە مافى ڕێزو ژیانى هەیە... ئیتر داواى ئازادى 
خۆى دەكات، نەك هەر ئەوە، بەڵكو رێگاى ئازادى دەگرێتەبەر بۆ 
ئەوەى بەتەواوى لە كۆیالیەتى و بەندایەتى ئازادى ببێتو لەكۆتاییدا 

بچێتە ڕیزى مرۆڤە ئازادەكانەوە.
ئەمە لەكوێ و ئەو مامەڵە ستەمكارییە لەكوێ كە لەپێش هاتنى 
بەشێوەیەك  دەكرێت،   كۆیلەدا  لەگەڵ  ئیسالمیش  دواى  و  ئیسالم 
تەماشاى كۆیلەیان دەكرد، كە لەڕەگەزى گەورەو سەردارەكان نین... 
بەڵكو بەو چاوەوە تەماشایان دەكردن كە بۆئەوە دروستكراون خزمەتى 
گەورەكان بكەن و بكرێن بە كۆیلەو بەردەستى گەورەو دەوڵەمەندەكان!!!   
هەر بۆیە هەرگیز هەستیان بە تاوان نەدەكرد بە كوشتن و سزادان 
و داخ كردن و ناچاركردنیان بەئەنجامدانى قورسترین و قێزەونترین 

كاروبارەكان!!
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ئیسالم چۆن كۆیلەی ئازادكرد؟

پێشتر باسمان لەوە كرد كاتێك كە ئیسالم بەرنامەو راسپاردەكانى 
خۆی دانا بۆ بەرزكردنەوەى ئاستى كۆیلەكان لەڕووى: كۆمەاڵیەتى، 
بەباشی هەڵسوكەوت كردن لەگەڵیان، رێزگرتنیان، چاك بوون بۆیان. 
مەبەست لێی ئەوەبوو كە كۆیلە هەست بە بوون و كەرامەتى مرۆڤانەى 
خۆى بكات، بۆئەوەى كاتێك بەڕاستى هەستى بەو بوونە مرۆڤانەیەى 
خۆى كردوو تام وچێژى راستەقینەى ئەو رێزو كەرامەتەى كرد، داواى 
ئازادبوون بگرێتەبەر هەتا  ئازادبوونى لە كۆیالیەتى بكات، رێگاى 

لەكۆتاییدا ئازادى تەواوەتى بەدەست بهێنێت.

ئەمەش ماناى ئەوەیە كە ئیسالم پێش ئەوەى بە كردار كۆیلەكان 
و  لەناخ  ناوە  داى  بەرنامەیەى  ئەو  لەڕێگاى  هاتووە  بكات،  ئازاد 
قوآلیی ویژدانیەوە كۆیلەكەى ئازاد كردووە، بۆ ئەوەى هەست بە بوونى 
خۆی بكات و بەڕاستگۆیی و عەزیمەتەوە داواى ئازادى بكات، كە 

هەر ئەمەشە دەستەبەریى راستەقینە بۆ ئازادبوون!! 

قطب  محمد  هەروەك   - فەرمان  دەركردنى  بە  كۆیلە  ئازادكردنى 
ئەمریكا  ئەزمونى  كۆیلەكان...  ئازادكردنى  هۆى  نەدەبووە  دەڵێت   -
یەك  بە  لنكۆڵن(  )ئەبراهام  دەستى  لەسەر  كۆیلەكان  ئازادكرنى  لە 
واژۆ شایەتێكى ئاشكرای ئەوەیە كە دەیڵێین، چونكە ئەو كۆیالنەى 
لەسەر دەستى لنكۆڵن - لە رووكاردا- بە دەركردنى یاسا ئازادى كردن 
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بەرگەى ئازادبوونیان نەگرت و هەر زوو - لەناخەوە - گەڕانەوە بۆالى 
گەورەكانیان، ئازاد نەبوون!! بۆچی؟.

لە  واى  بەردەوامدا  لەژێر سایەى كۆیالیەتى  ژیانیان  لەبەرئەوەى 
ئامرازى دەروونی و ویژدانییان كردبوو كە لەگەڵ ئەو بارودۆخەدا 
ئەوپەڕى،  ئامێرى گوێڕایەڵى و ملكەچیان گەشتبووە  بۆیە  رابێن، 
ئامرازى هەستكردن بە بوون و كەرامەتیشیان تا ئەوپەڕى رادەى خۆى 

كزوالواز بووبوو!!
جیاوازییەكى گەورە هەیە لەنێوان یاساى خوا كە مرۆڤ هاندەدات 
بۆ داواكرنى ئازادى و هۆكارو ئامرازى بۆ دابین دەكات و هەركات و 
ساتێك داواى بكەن ئەو ئازادیەیان دەداتێ، لەگەڵ یاسا دانراوەكانى 
تردا كە لێ دەگەڕێت كاروبارەكان ئاڵۆزدەبن و تەنگ و چەڵەمە 
دروست دەبێتو بەو هۆیەشەوە شۆڕشە ئابوری و كۆمەاڵیەتیەكان بەرپا 
دەبن و سەدەها و هەزارەها مرۆڤ تیادا دەبنە قوربانى، سەرەنجامیش 
بەزۆرو ناچارى نەبێت ئازادى نادرێت بەوكەسانەى كە داواى دەكەن!!

لە باشی یە گەورەكانى ئیسالم دەربارەى بەندە ئەوەبوو كە ئیسالم 
پێداگری كرد بۆ ئازادكردنى كۆیلە لە ناخ  و دەرەوەشیاندا.

بە  بكات  هەست  لەناخەوە  كردووە  لێ  واى  دەرونیەوە:  لەڕووى 
بەدەستى  بووە  نرخێك  بەهەر  ئەوەى  بۆ  هەوڵدان  و  ئازادى  نیعمەتى 
بهێنێت. لەڕووى دەرەكیەوە: یاسا و رێساى دانا بۆ ئەم پڕۆسەى ئازاد 
كردنە. ئەمەش ماناى ئەوەیە كە ئیسالم بۆ ئازادى كۆیلەكان تەنها 
لنكۆڵن(  )ئەبراهام  ئەوەى  وەك  نابەستێت  چاك  نیەتیكى  بە  پشت 
كردى بە دەركردنى یاسایەك كە لە دەروونى هاواڵتیاندا هیچ بەهاو 
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نرخێكى نەبوو، كە سەلمێنەرى ئەو راستیەیە ئیسالم زۆر بەقوڵى لە 
سروشتى مرۆڤایەتى تێگەیشتووەو ئاگادارە لە باشترین هۆكارەكانى 

چارەسەركردنى ئەم دۆزە.
بەخاوەن  ماف  پێدانى  بە  هەستا  كە  بوەستێت  لەوالوە  ئەوەش  با 
بەو  دەستگرتن  لەسەر  ئامادەكردنیان  و  پەروەردەكردنیان  و  مافەكان 
بكەن  ملمالنێ  بەرلەوەى  شوێنەوارەكانى...  بەرگەگرتنى  مافانەو 
لەپێناوى ئەو مافانەدا - وەك چۆن لە ئەوروپاى سەدەكانى ناوەڕاستدا 
روویدا - ئەو ملمالنێ بێزراو و ناشرینەى كە هەست و ویژدانى مرۆڤایەتى 
وشك دەكات و رق و كینە دەچێنێت لەدەروونى مرۆڤدا و دەبێتە هۆى 
لەو رێگایەدا  خراپكردنى هەموو ئەو شتانەى كە رەنگە مرۆڤایەتى 
ئازادكردنی  ئاوڕدانەوە گرنگە كورتەى  ئەم  دواى  بهێنێت!!  بەدەستى 
كۆیلە لە ناخەوە، دەگەڕێنەوە بۆ ڕوونكردنەوەى بەرنامە دانراوەكەى خوا 
بۆ ئازادكردنى كۆیلە لە دەرەوە، بۆ ئەوەى هەركەس بەدوای ڕاستیدا 
دەگەڕێت ئەوە بزانێت كە ئیسالم بەرنامەی خۆی هەیە بۆ ئازادكردنی 

كۆیلەكان و ڕزگاركردنیان لە كۆت و بەندی بەندایەتى.
ئەو بەرنامەیەى ئیسالم دایناوە بۆ ئازادكرىن كۆیلە خۆى لەم هۆكارانەى 

خوارەوەدا دەبینێتەوە:

ا ـ ئازادكرنى كۆیلە بە هاندان )ترغیب(.
ب ـ ئازادكردنى كۆیلە بە كەفارەت و قەرەبووكردنەوەى گوناهـ.

ج ـ ئازادكردنى كۆیلە بە نامەكاریى )مكاتبة(
د ـ ئازادكردن بە بریكارنامە لەالیەن دەوڵەتەوە.

ه ـ ئازادكردن بە بوون بەدایكى منداڵ.
و ـ ئازادكردن بە لێدانێكى تووند.                                                             
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ئـــازادكردن بەهاندان:

بریتیە لە ئازادكردنى كۆیلە لەالیەن گەورەى كۆیلەكانەوە بەنیازى 
بەدەستهێنانى خێرو پاداشت... بۆ ئەوەى ئەو كەسەى كۆیلەكە ئازاد 
دەكات بەهەشت بەدەست بهێنێت و لە سزاى دۆزەخ ڕزگارى ببێت.. 

زئ( القمر: 55 )   َّ    ُّ    ِّ   ّٰرئ 

بە دەسەاڵتی  پاشایەكی  پەسەندان الی  نیشتگەیەكی  لە  واتە: 
توانا.

ئیسالم بەشێوەیەكى سەرسوڕهێنەر هانى خاوەن كۆیلەكانى داوە كە 
خت  حت  جت  هب  مب  هەستن بەئازادكردنى كۆیلەكانیان )خب 

مج  ( البلد : 11 ـ 13 حج  مث  هت  مت 

واتە: كەچی هێشتا )زۆرێك لە خەڵكی( پەالماری پلەی سەختی 
نەداوە، تۆ چوزانیت پلەی سەخت كامەیە، ئازاد كردنی كۆیلەیە.

هەرچی ئەو فەرموودانەشە كە خێروپاداشتى ئازادكردنى كۆیلەیان 
روون كردۆتەوە لەژمارە نایەن، بۆیە لێرەدا چەند دانەیەكیان دەخەینە 
ڕوو: َروى إبن َجرير َعن أب نَجيح قال : َسِمعُت رَسوَل الله )( يقول 
) أميا مسلم اعتق رجال مسلام فإن الله جاعل وفاء كل عظـم من عظـامه 

عظـام من عظـام محرره من النار، وأميا مسلمة امراة اعتقت امراة مسلمة 

فإن الله جاعل وفاء كل عظـم من عظـامها عظـام من عظـام محررها من 

النار(  

ئازاد  كۆیلە  موسڵمانى  پیاوێكى  پیاو  موسڵمانێكى  هەر  واتە: 
بكات ئەوا بە ژمارەی ئەو ئێسكانەى كە پیاوە ئازادكراوەكە تیایدایە 
ئافرەتێكى  هەر  دەپارێزێت،  ئاگر  لە  ئازادكەرەكە  پیاوە  ئێسكى 
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موسڵمان ئافرەتێكى موسڵمانى كۆیلە ئازاد بكات ئەوا خوای گەورە 
بە ژمارەى ئێسكەكانى ئافرەتە كۆیلەكە ئێسكەكانى ئازادكەرەكە لە 

ئاگر دەپارێزێت ..

 )( ــ وروى االمام احمد عن عمرو بن عنبسة أنه حدثهم ان النبي

قال : )من بنى مسجدا ليذكر الله فيه بنى الله له بيتا يف الجنة، ومن اعتق 

نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم، ومن شاب شيبة يف االسالم كانت له 

نورا يوم القيامة(

واتە: هەر كەسێك مزگەوتێك دروست بكات بۆ ئەوەى یادى خواى 
تیادا بكرێت ئەوا خوای گەورە ماڵێكى لە بەهەشتدا بۆ دروست دەكات 
و پێی دەبەخشێت، هەركەسێك بەندەیەك ئازاد بكات ئەوە دەبێتە بریتى 
ئازادبونى لە جەهەنم، هەر كەسێك گەنجێتى لە ئیسالمدا پیر بكات 

ئەوا خواى گەورە بۆی دەكات بە ڕووناكى لە ڕۆژی دواییدا.
ــ وروى ابوداود و النسايئ عن عمرو بن عنبسة قال : سمعت رسول الله 

)( يقول )من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار(.

هەر  بە  ئەوا  بكات  ئازاد  بڕوادار  بەندەیەكى  هەركەسێك  واتە: 
ئەندامێكى ئەو بەندەیە ئەندامەكانى ئەو كەسە ئازاد دەكات لە ئاگر.

ــ وروى االمام احمد عن الرباء بن عازب قال : جاء االعراب إىل رسول الله 

)(  فقال يارسول الله علمني عمال يدخلني الجنة فقال )أعتق النسمة، 

وفك الرقبة(

فقال األعراب : يارسول الله أوليستا واحدة؟

قال: ) ال، إن أعتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعني يف عتقها(.
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ئەى  ووتی   )( خوا  پێغەمبەرى  الى  هاتە  دەشتەكیەك  واتە: 
پێغەمبەرى خوا )( كارێكم فێر بكە كە بە هۆی ئەنجامدانیەوە  
ئازادكە  كۆیلەیەك  ئازادكە،  نەفسێك  فەرمووى:  بەهەشت،  بچمە 

)..دەشتەكیەكە وتى: باشە ئەو دوانە هەر یەك نین؟ 
فەرموی: نەخێر، ئەگەر نەفسێك ئازد بكەیت ئەوە تەنها خۆت 
لە  بكەیت  هاریكاری  ئەوەیە  ئازادكردن  كۆیلە  بەاڵم  بەشداریت، 

ئازادكردنیدا..
هريرة  أبا  سمع  أنه  مرجانة  بن  سعيد  عن  غريهام  و  الشيخان  وروى  ــ 

)ريض الله عنه( قال : قال رسول الله )( : ) من أعتق رقبة مؤمنة أعتق 

الله بكل إرب منها )اي عضو ( إربا منه من النار، حتى ليعتق باليد اليد، 

وبالرجل الرجل، والفرج الفرج .....( 

واتە: بوخارى و موسلیم و جگە لەوانیش لە سعیدى كوڕی مەرجانە 
دەگێڕنەوە كە بیستویەتى لە ئەبو هورەیرە ڕەزاى خواى لەسەر وتى: 
كە پێغەمبەرى خوا )( فەرمووی: هەركەسێك كۆیلەیەكى بڕوادار 
ڕزگار بكات ئەوا بە ژمارەی هەموو ئەندامەكانى كۆیلەكە ئەندامى 
دەستى  دەستی  لەبەر  هەتا  ئاگر،  لە  ڕزگاردەكات  ئازادكەرەكەى 

دەپارێزێت و قاچی بە قاچی و داوێنى بە داوێنى ...
قال عيل بن الحسن لسعيد راوي الحديث: أنت سمعت هذا من اب 

هريرة؟ فقال سعيد: نعم.

فقال عيل لغالم له ادع )مطرفا( )احد غلامنه(، فلام قام بني يديه قال 

اذهب فأنت حر لوجه الله.
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واتە: علی كوڕی حسن بە سعیدى گێڕەڕەوەى فەرموودەكە دەڵێت: 
ئایا ئەوەت بیستووە لە ئەبی هورەیرە؟ سعید وتى: بەڵێ.

علی وتى بە كۆیلەكەى، بڕۆ تۆ ئیتر ئازادى لەبەر خواى گەورە.

بەرهەم و ئەنجامى ئەم ڕێنماییانەى پێغەمبەرمان )( لەبارەى 
گەورەیی پاداشتى ئازادكردنى كۆیلە، بریتى بوو لەوەى كە موسوڵمانان 
بە راستگۆیی و دڵسۆزیی و بەسنگى فراوان و بەشێوەیەكى بێوێنە 
چوون بەدەم پڕۆسەكەوە، بەو ئومێدەى ڕەزامەندى خواو بەهەشتى نەبڕاوە 

بەدەست بهێنن لەڕۆژێكدا كە نە ماڵ سوودى هەیەو نە مناڵ.

پێغەمبەرى خوا )( خۆى بووە پێشەنگیكى چاك لە ئازادكردنى 
دواى  كردن،  ئازادى  البوو  كۆیلەیەكى  هەرچى  كە  بەوەى  كۆیلە، 

ئەویش هاوەڵە بەڕێزەكان شوێن پێى ئەویان هەڵگرت.
پارەیەكى  مەككە  لە  لەسەر(  خواى  )ڕەزاى  صدیق  بكرى  ئەبو 
بۆ  دەكرد،  سەرف  قورەیش  گەورەكانى  لە  كۆیلە  كڕینى  لە  زۆرى 

ئەوەى ئازادیان بكات و ئازادییان بۆ بگەڕێنێتەوە.
مێژوو بۆمان دەگێڕێتەوە كە ژمارەیەكى زۆرى كۆیلە بەڕێگەى 
باوەڕەوە  ئارەزوومەندانە و خۆبەخشانەى سەرچاوەگرتوو لە ئیمان و 
ئازادكراون، بە ئومێدى دەستكەوتنى پاداشت لەالیەن خواى گەورەوە.
ئەم ژمارە زۆرەش لە كۆیلە ئازادكردن  نمونە و هاوشێوەى نەبووە نە لە 
پێش ئیسالم و نە لە دواى ئیسالمیش، هەروەها هۆكارى ئەم ئازادكرنەش 
بەتەواوى مرۆڤانە بووە، هەڵقوآلوە لە ویژدانی خەڵك و باوەڕبوونیان بە 
بەدەستهێنانى رەزامەندى خوا، جگە لەوە هیچ پاڵنەرێكى تر لەپشتى ئەم 

كارەیانەوە نەبووە!!
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ئازادكرنى كۆیلە بە لەبریتى گوناهباریی )كەفارەت(

ئەمە یەكێكە لە گەورەترین هۆكارە شەرعیەكانى ئازادكردنى كۆیلە، 
قورئانى پیرۆز لە چەند بۆنەیەكدا باسی لە ئازادكردنى كۆیلە كردووە 
وەك هۆكاریك بۆ سڕینەوەى ئەو گوناهـ و هەاڵنەى موسڵمان ئەنجامیان 

دەدات ..
ئاى چەند زۆرن ئەو گوناهـ و سەرپێچیانەى موسوڵمانان لەژیانى 

رۆژانەیاندا ئەنجامى دەدەن!!!
بریتى  ئەو گوناهانە  لە ڕێگاكانى سڕینەوەى  یەكێك  كاتێك  جا 
دەبێت لە ئازادكردنى كۆیلە، ئەوە ماناى ئەوەیە كە ئیسالم هەوڵێكى 
لە  كۆیلە  ژمارەى  زۆرترین  ئازادكردنى  بۆ  داوە  نەبراوەى  زۆرو 

كۆمەڵگەى ئیسالمیدا!!.
لەخوارەوە گرنگترین هۆكارەكانى ئازادكردنى كۆیلە بۆ سڕینەوەى 

گوناه دەخەینە ڕوو كە لەقورئاندا هاتوون:
ــ كەفارەتى كوشتنى هەڵەى داناوە بە ئازادكردنى كۆیلە و دانى 
خوێنبایی بە كەسوكارەكەى، خواى گەورە دەفەرموێت ]َوَمْن قَتََل ُمْؤِمًنا 

َخطَأً فَتَْحِريُر رَقَبٍَة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة إِىَل أَْهلِِه[ النساء : )9 .

واتە: وە هەر كەسێك ئیماندارێك بە هەڵە بكوژێت ئەوە )لەسەریەتی( 
ئازاد كردنی كۆیلەیەكی باوەڕدار وە )نرخی( خوێنێكیش بدات بە 

كەسوكاری كوژراوەكە.
ــ  كەفارەتى كوشتنی كەسێك لە نەتەوەیەك بێت كە لە نێوان ئەوان 

كۆیلەیەك  دەبێت  كە  ئەوەیە  هەبێت  پەیمان  و  بەڵێن  موسڵماناندا  و 
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يئ  ىئ  نئ  مئ  ئازاد بكات، هەروەك دەفەرموێت ]زئ 
زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب 

مت[ النساء : )9 .

واتە: وە ئەگەر كوژراوەكە لە گەلێك بوو كە لە نێوان ئێوە و ئەواندا 
پەیمان هەبوو، ئەوا نرخی خوێنێك بدەنە كەسی كوژراوەكە لەگەڵ ئازاد 

كردنی كۆیلەیەكی ئیماندار.
ــ یەكێك لەو شتانەى دەكەوێتە برى كەفارەتى سوێندى درۆ بریتیە لە 

مي  زي  ئازادكرنى كۆیلە، خواى گەورە دەفەرموێت ]ري 
جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  ىييي  ني 

مت[ المائدة: 89 خت  حت  جت  هب  مب  خب  حب 

واتە: بەاڵم خودا لێتان دەگرێ )بەگوناهبارتان دادەنێ( بە شكاندنی 
سوێندێ كە بە نیازی دڵ داتان بەستبێت جا كەفارەتی سڕینەوەی 
شكاندنی ئەو سوێندانە خۆراك پێدانی دە هەژارە لە خۆراكی مامناوەند 
كە دەرخواردی منداڵ و خێزانی خۆتانی دەدەن یان پۆشاكی دە هەژار 

یان ئازاد كردنی بەندەیەك.
ــ بۆ كەفارەتى ظـهار)1(، ئەگەر موسڵمان ئەم وشەى بە دەمدا هات و 

پاشان پەشیمان بووەوە دەبێت كۆیلەیەك ئازاد بكات: 

))( واتە پیاوێك بە ژنەكەى بڵێت )أنت حرام علی كظهر امي( واتە پشتت وەك 
پشتى دایكم وایە، مەبەستى ئەوەیە كە بە ژنەكەى بڵێت: تۆ وەك دایكم وایت. 
لێرەدا ئەو ژنەى لەسەر حەرام دەبێ تاوەكو كەفارەتێك نەدات كە ئازادكردنى كۆیلە 
یان خواردنى شەست كەس یان دوومانگ بە دوای یەكدا بەڕۆژوو بێت ..وەرگێر
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نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت  ]رت 

يف[ املجادلة : 3 ىف  يث  ىث 

پاشان  لە  ئەوانەی )زیهار( دەكەن لەگەڵ هاوسەرەكانیان  واتە: 
دەگەڕێنەوە )پەشیمان دەبنەوە( لەوەی كە وتویانە واتە )خێرا تەآلقیان 
بەیەك  ئەوەی  پێش  لە  بكەن  ئازاد  بەندەیەك  پێویستە  ئەوە  نادەن( 

بگەن.
ــ كەفارەتى ڕۆژوو شكاندنى ئەنقەست ئەوەیە كە دەبێت هەر لەڕێوە 
كۆیلەیەك ئازاد بكات، ئەمەش لە سوننەتى ڕاستى پێغەمبەرى خوادا 

)دروودى خواى لەسەر( چەسپاوە.
ئەمە جگە لەو حاڵەتانەى دیكەى ئازادكردنى كۆیلە كە موسڵمان بە 
شێوەیەكى سوننەت دەیانكات بۆ سڕینەوەى هەر تاوانێك كە لە قورئاندا 
كەفارەتى بۆ دیارى نەكراوە ))(، هەموو ئەمانەش لەپێناوى ئازادكردنى 
زۆرترین ژمارەى كۆیلەدایە: )وا باشە ئاماژەیەكى تایبەت بكەین بۆ 
كەفارەتى كوشتنى هەڵە( هەروەك باسمان كرد كەفارەتەكەى خوێنباییە 
كۆیلەیەكدا،  ئازادكردنى  لەگەڵ  كوژراوەكە  ماڵى  بدرێتە  دەبێت  و 
چونكە ئەو كوژراوەی بە هەڵە دەكوژرێت مرۆڤێكە و كەسوكارەكەى و 

كۆمەڵگەش بە بێ هۆكارێكى ڕەوا لەدەستیان داوە.
لە دوو ڕووەوە:  بژاردنەوەى  بە  بڕیار دەدات  لەبەر ئەمە ئیسالم 
بژاردنەوەى بۆ كەس و كارەكەی بەپێدانى خوێنبایی، وە بژاردنەوەى 
ئەوەى  وەك  ئیماندار؟!.  بەندەیەكى  ئازادكردنى  بە  كۆمەڵگا  بۆ 

))( خواى گەورە دەفەرموێت )إن الحسنات یزهبن السیئات( واتە چاكەكردن 
دەبێتە هۆی سڕینەوەى گوناحەكان 
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ئازادكردنى كۆیلە بریتى بێت لە زیندووكردنەوەى مرۆڤێك لەبرى ئەو 
كەسەى بەهەڵە ژیانى لەدەستداوە.

سەرەڕاى هەموو ئەو دەستەبەریانەى بۆ كۆیلە دانراوە بەمەبەستى 
پارێزگارى لێكردنى كەچی بە كۆیلەكردنى مرۆڤەكان لە دیدى ئیسالمی 
یەوە مردن یان شێوەیەكە لە مردن، بۆیە نایەڵێت هیچ هەلێكى لەدەست 
دەربچێت بۆ زیندووكردنەوەى كۆیلەكان، ئەمیش لەرێگاى ئازادكردنیان 

لە كۆیالیەتى.

ئازادكردن بە پسوولە بۆ نوسین )مكاتبة(:

بەخشینى ئازادییە بە كۆیلە هەركاتێك خۆى داواى كرد لەبەرامبەر 
بڕێك پارە كە كۆیلەو گەورەكەى لەسەرى رێك دەكەون، بەو مەرجەى 
كۆیلەكە ئەو پارەیە بەشێوەى قیست بدات بە گەورەكەى، جا ئەگەر 

پارەكەى دا ئەوە ئازاد دەبێت، خواى گەورە دەفەرموێت: 
نئ  مئ  زئ  رئ   ّٰ   ِّ     ُّ     َّ       [

زت[ النور: 33 رت  يب  ىب  نب  مب  ربزب  يئ  ىئ 

واتە: وە ئەوانەی داوای نوسراو دەكەن )بۆ كڕینەوەی خۆیان( لە 
بەندەو كەنیزەكەكانتان، ئەوە نوسراویان لەگەڵدا بنوسن )بۆ كڕینەوەو 
ئازاد بوونی خۆیان( ئەگەر خێرتان لەواندا بەدی دەكرد )كە بریتیە 
لە توانای دانی ئەو پارەیەی كە ئەبێ بیدات بەخاوەنەكەی بۆ ئازاد 

بوونی( وە لەو ماڵەی كە خودا بە ئێوەی داوە پێیان بدەن.
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دوو وتەى زانایان:

ئایا پێویستە لەسەر گەورەى كۆیلە وەاڵمى بەندەكەى بداتەوە بۆ 
موكاتەبە كردن؟

وتەى یەكەم: پێویست نىیە، بەڵكو سوننەتە، ئەمەش وتەى جمهورى زانایانە.

رب[،  يئ  ىئ  بەڵگەى ئەم زانایانە وتەى خواى گەورەیە ]نئ 
رب[ بەڵگەو قەرینەیەكى  يئ  ىئ  چونكە دەستەواژەى: ]نئ 
ئاشكرایە بۆ گۆڕینى حوكمى ئایەتەكە لە واجبەوە بۆ سوننەت، واتە 
]مئ[ ئەم وشەیە فەرمانە بەاڵم فەرمانەكە دەبێتە سوننەت، 
بە قەرینەى ئەو ئایەتەى سەرەوە... ئەگەر كۆیلەیەك بە گەورەكەى 
وت موكاتەبەم لەگەڵ بكە بەو بڕە پارەیە، گەورەكەشى وتى: من لەم 
موكاتەبەیەدا خێرى بۆ تۆ تێدا نابینم، لێرەدا وتەى گەورەكەى لەپێش 
ترە، چونكە ئەو باشتر  ئاگاداری بارودۆخى كۆیلەكەیەتى لە ڕووى 

ئەمانەت و چاكیەوە.
وتەى دووەم: هەركات كۆیلەكە ئەو بڕە پارەیەى دا كە لەسەرى ڕێككەوتون، 

پێویستە گەورەكەى وەاڵمى كۆیلەكەى بداتەوەو ئازادیشی بكات.

ئەوانەى خاوەنى ئەم بۆ چونەن هەروەك ـ قورتوبى ـ دەڵێت بریتین 
لە عیكریمە، عەتا، مسروق، عەمروى كوڕى دینار، زوحاكى كوڕى 

مەزاحم و كۆمەڵێك لە زاهیریەكان.
بەڵگەى ئەم زانایانەش كردەوەیەكى ئیمامى عومەرە ڕەزاى خواى 
لێبێت، سیرینى باوكى محمدى كوری سیرینى كۆیلەى ئەنەسی كوڕى 
مالك داواى موكاتەبەى لە ئەنەس كرد، ئەنەس ڕازى نەبوو، پێشەوا 
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عومەر قامچی لێ بەرزكردەوەو ئەم ئایەتەى خوێندەوە ]مئ 
رب[ ئەنەسیش موكاتەبەكەى كرد، دیارە پێشەوا  يئ  ىئ  نئ 
بیزانیایە موباح  عومەر قامچى لە ئەنەس بەرز نەدەكردەوە ئەگەر 

یان سوننەتە.
ئەوەى زیاتر ئەم بۆچونەى دووەم بە هێز دەكات هۆكارى دابەزینى 

ئایەتەكەیە ]والذين یبتغون الكتاب ...[.
ئەم ئایەتە هەروەك ـ قورتوىب ـ باسی دەكات لەبارەى كۆیلەیەكى 
حوەیتیبەوە دابەزى كە پێیان دەوت: )صبیح(، داواى موكاتەبەى لە 
ئەم  گەورە  خواى  نەبوو،  رازى  ئەویش  كردو  )حويطب(  گەورەكەى 
لەسەر  كرد  لەگەڵدا  موكاتەبەى  )حويطب(  ئیتر  دابەزاند،  ئایەتەى 
سەد دینار، لەو پارەیەیش بیست دیناریانى پێ بەخشی، )صبیح( 

پارەكەى پێداو ئەویش ئازادى كرد.
ئاینى ئیسالم لەڕێگاى دانانى كۆمەڵێك یاساوە موكاتەبەى لەسەر 

كۆیلەكان ئاسان كردووەو لەخوارەوەیش گرنگترینیان باس دەكەین:
1ـ رووخسەتى داوە كۆیلە بە پارەى زەكات موكاتەبە بكات و خۆی ئازاد 
َدقَاُت....... َويفِ الرِّقَاِب....[ التوبە: 60 ا الصَّ بكات))(، خواى گەورە دەفەرموێت ]إمِنََّ

))( دیارە دانانى كۆیلە بە یەكێك لەو گروپانەى كە زەكاتیان پێدەشێت بەڵگەیەكى 
زۆر ڕوونە بۆ گرنگیدانى ئیسالم بە كۆیلە و لە یاد نەكردنیانە لە كۆمەڵگادا، 
زەكاتیش بەردەوام دەدرێت لە كۆمەڵگاى ئیسالمى و شوێن و كاتى دیارى كراوى 
نیە، كەواتە ئازادكردنى كۆیلەش بەو پارەى زەكاتە كات و شوێن نازانێت و بەردەوام 
دەبێت، هەر بۆیە بەچەند سەدەیەك دواى هاتنى ئیسالم كۆیالیەتى كە ڕەگى لە 

كۆمەڵگاى ئیسالمى داكوتابوو لە ڕیشەوە دەرهێنرا. وەرگێر
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واتە: بەڕاستی خێرەكانتان تەنها........ وە بۆ ئازادكردنی بەندەو 
كۆیلەكان.......

2ـ ئەو پارەیەى كۆیلە دەیداتەوە بە گەورەكەى لە كاتى موكاتەبە بە 
شێوەى قست بێت، بەبەڵگەى ئەوەى كە پێشەوا بوخارى و ئەبوو داوود 
فەرمووى:  كە  دەگێڕنەوە  لێبێت  خواى  ڕەزاى  عائیشەوە  دایكە  لە 
بریرە هاتە ژوورەوە بۆ الم و وتى: )إن أهيل كاتبوىن عىل تسع أواق 
فضة ىف تسع سنني، كل سنة أوقية، فأعينينى .. واتە خاوەنەكەم دەیەوێت 

موكاتەبەم بكات بە نۆ ئۆقیە ))( زیو لە نۆ ساڵدا، بە شێوەیەك هەر 
ساڵەو ئۆقیەك، جا یارمەتیم بدە..

بكات  كۆیلە  دارایی  هاوكارى  كۆیلە  گەورەى  لەسەر  پێویستە  3ـ 
اللَِّه  ئایەتى ]َوآتُوُهْم ِمْن َماِل  پێى  بە  دەیەوێت موكاتەبە بكات  كاتێك 

الَِّذي آتَاكُْم[

واتە: لەو پارەیەى خواى گەورە پێیداون ئێوەش لە كاتى موكاتەبەدا 
بەشی كۆیلەكانتانى لێ بدەن.

هاوكاریش دوو حاڵەتى هەیە:
- یان بە نەختى بیداتێ. 

- یان بە دەست هەڵگرتن لە هەندێك پارەى موكاتەبەكە.
پێشەوا عەلی ڕەزاى خواى لێبێت واى بە باش زانیوە كە ئەو بڕە 
پارەیەى گەورەكە دەستبەردارى دەبێت چوار یەكى نوسینەكەبێت، ئیبن 

))( ))- ئۆقیە چەند گرامە؟
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مەسعود ڕەزاى خواى لێبێ پێی باش بووە لە یەك لەسەر سێی خۆش 
بێت ... بە بۆچوونى هەندێك لە زانایان ئەم یارمەتى و هاوكارى 

كردنەى كۆیلە لەالیەن گەورەكەیەوە كارێكى پێویستە.
ئیمامى شافیعى دەڵێت: گەورەى كۆیلە ناچار دەكرێت بە یارمەتى 
لەسەر  دەكات  پێویستى  موسوڵمان  دەسەاڵتدارى  بەندەكەى،   دانى 
ئەوانەى میرات لە گەورەى كۆیلەكە دەگرن هەستن بە یارمەتى دانى 
كۆیلەكە ئەگەر هاتوو گەورەكەى مرد و یارمەتى كۆیلەكەى نەدابوو 

لەو موكاتەبەیەى لەگەڵیدا كردوویەتى.
4ـ ئەگەر كۆیلە ئەو پارەیەى دا بە گەورەكەى كە لەسەرى ڕێكەوتون 
بەوتنى گوتەى گەورەكەى  پێویست  و  دەبێت  ئازاد  ئەوە ڕاستەوخۆ 

ناكات كە بڵێت ئەوە ئازادم كردى.
پێشینەوە  لە  هەندێك  لە  تەفسیرەكەیدا  لە  قورتوبى  ئیمامى  5ـ 

بۆمان دەگوێزێتەوە:  ئەگەر لەنێوان كۆیلەو گەورەكەیدا گرێبەستى 
موكاتەبە كرا بۆ ئازادكردنى، ئەوە بەگوێرەى ئەو موكاتەبەیە ئازاد 
دەبێت و جارێكى تر ناگەڕێتەوە بۆ كۆیالیەتیەكەى،  بەاڵم قەرزارى 

گەورەكەى دەبێت بەو بڕە پارەیەى كە لەسەرى رێكەوتوون.
ئەم حوكمانەى ئیسالم دایناون بۆ موكاتەبەكردن هۆكارێكى یاسایی 
ترە بۆ ئازادكردنى كۆیلە لە كۆت و بەندى كۆیالیەتى، بەڵكو یەكێكە 
ئەو  بۆ  ئازادكردن  دەرگاى  كردنەوەى  گەورەكانى  هەرە  هۆكارە  لە 
كەسانەى كە لەناخەوە حەز بەئازادكردنى خۆیان دەكەن لە كۆیالیەتى 
لە  لەوانەیە  كە  دەرفەتێكدا  لە  گەورەكەى  ناكات  ئەوە  چاوەڕێى  و 
داهاتویەكى دووردا - ڕو بدات یان ڕو نەدات - بێبەرامبەر ئازادى 
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لەسەر  پێویستە  وایە  پێیان  كە  ئەوانەى  بەبۆچوونى  ئەمە  بكات، 
گەورە بچێت بەدەم داواى كۆیلەكەیەوە ئەگەر داواى موكاتەبەى كرد.

ئازادكردن بە كەفالەتى دەوڵەت:

ئەمەش هۆكارێكى ترە بۆ ئازادكردنى كۆیلە لە كۆیالیەتى، بەڵكو 
یەكێكە لە هۆكارە هەرە گەورەكان لە ئازادكردنى هەزارەها كۆیلە كە 

لە كۆمەڵگاى ئیسالمیدا باڵوبوونەوە.
ئیسالم لە پارەى زەكات پارەیەكى تایبەتى تەرخانكردبوو بۆ دەوڵەت 
بۆ ئازادكردنى كۆیلەكان، قورئانى پیرۆز ئەم بانكەى ناوناوە )وفی 
الرقاب( كە دانراوە بۆ ئازادكردنى كۆیلەكان لە دەوڵەتى ئیسالمیدا. 
َوالَْعاِملِنَي  َوالَْمَساكنِِي  لِلُْفَقرَاِء  َدقَاُت  الصَّ َا  ]إمِنَّ دەفەرموێت  گەورە  خواى 
ِبيِل  َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفِة قُلُوبُُهْم َويِف الرِّقَاِب َوالَْغارِِمنَي َويِف َسِبيِل اللَِّه َوابِْن السَّ

فَِريَضًة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َعلِيٌم َحِكيٌم[ التوبة : 60

واتە: بەڕاستی خێرەكانتان تەنها بۆ بێ نەوایان و هەژاران و كرێكارانێك 
بۆ  دائەهێنرێ  دڵیان  ئەوانەی  وە  دەكەنەوە(  )كۆی  بەسەریەوەن  كە 
بۆ  و  كۆیلەكان  بەندەو  كردنی  ئازاد  بۆ  وە  ئیسالم(  )خۆشویستنی 
قەرزاران و لە ڕێى )بەهێز كردنی ئاینی( خودادا و بۆ ڕێبواران، ئەمە 

پێویست كراوە لەالیەن خوداوە، وە خودا زانای كار دروستە.

یەكێك لەو بابەتانەى مێژوو ئیسالمى بەوپەڕى شانازییەوە بۆمان 
لەسەردەمى  المال(  )بیت  بەدەستى  كلیل  كە  ئەوەیە  دەگێڕێتەوە 
خەلیفەكاندا هەركاتێك ئەو پارەیەى لە بەیتول مالدا بووە زیاتر بووبێت 
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لە دابینكردنى پێویستیەكانى هەژاران و كەمدەستان هاتووە چەندەها 
بەندەى لەبازارى كۆیلە فرۆشاندا كڕیوەو پاشان ئازادى كردوون.

یحیى كورى سعید دەڵێت )بعثنى عمر بن عبدالعزيز عىل صدقات 
إفرقية، فجمعتها ثم طلبت فقراء نعطيها لهم فلم نجد فقريا، ومل نجد من 

يأخذها منا، فقد أغنى عمر بن عدالعزيز الناس، فاشرتيت بها عبيدا فأعتقتهم(

واتە عمر كورى عبدالعزیز ناردمى بۆ كۆكردنەوەى  زەكاتى ئەفریقیا، 
منیش دواى كۆكردنەوەى داوام كرد هەژارەكان بێن تاوەكو بەشیان بدەم 
هیچ هەژارێكم دەست نەكەوت، وە هیچ كەسێكیشم دەست نەكەوت 
ئەو خەڵكەى بێ  بەڕاستى عمر كوڕى عبدالعزیز  وەرگرێت،  لێمانى 
نیازكردبوو لە پارە، بۆیە هاتم بەو پارەیە كۆیلەم كڕی و ئازادم كردن.

ئەمە جگە لەوەى كە دەوڵەت دەهات لە پارەى زەكات هاوكارى ئەو 
كۆیالنەى دەكرد كە موكاتەبەیان كردبوو بۆ ئەوەى خۆیان ئازاد بكەن، 
بەشی  دەكەوت  دەستیان  ئیشوكارەوە  رێگاى  لە  پارەیەى  ئەو  بەاڵم 

نەدەكرد، وەك لە پێشیشەوە باسمان كرد.
بەم ڕێگا جۆراوجۆرانەـ  هەروەك محمد قوتب  دەڵێتـ  ئیسالم چەند 
هەنگاوێكى كردارى فراوانى هەڵگرت بۆ ئازادكردنى كۆیلە، بەمەش 
مێژووییەوە،  پێشكەوتنى  پێش  كەوتە  سەدە  حەوت  كەمەوە  بەالنى 
جگە لەوەش هات رەگەزى ترى بۆ دۆزى ئازادكردنى كۆیلە زیادكرد 
- وەك چاودێریكردنى دەوڵەت - كە لە سەرەتاى چاخى نوێدا نەبێت 

جیهان نەگەیشتبوو بەو قۆناغە.
هەروەها كۆمەڵە رەگەزێكى دیكەیش كە ئیسالم دایناوەو لە جیهاندا 
شتى وا نەبووە، وەك جوان هەڵسوكەوت كردن لەگەڵ كۆیلە یان ئازادكردنیان 
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فشارى  هەبوونى  بێ  بە  خوا....  ڕەزامەندى  لەبەر  و  خۆڕایی  بە 
رۆژئاوایان  كە  كۆمەاڵیەتى  یان  رامیارى  یان  ئابوورى  گەشەكردنى 

ناچار بەئازادكردنى كۆیلەكان كرد.
ڕێبازى  پووچەكانى  زانستییە  بانگەشە  و  كەشوفش  جۆرە  بەم 
شیوعیەت پوچەڵ دەبێتەوە، كە پێیان وایە ئاینى ئیسالمیش زنجیرەیەكە 
لە زنجیرەكانى گەشەسەندنى ئابورى و بە گوێرەى سوننەتى جەدەلیەتى 
ماددى لە كات و شوێنى سروشتى خۆیدا هاتووە، كە پێى وایە هەموو 
سیستمێك بە ـ ئیسالمیشەوە ـ هیچ نییە جگە لە رەنگدانەوەى ئەو 
گەشەسەندنە ئابوریەى كە لەكاتى دەركەوتنى ئیسالمدا لە ئارادا بووە، 
چوونەدا  بەرەوپێش  ئەو  لەگەڵ  بۆچونەكانى  بیروباوەڕو  هەموو  وە 

دەگونجێت و وەاڵمدەرەوەیەتى  و ناكرێت و ناتوانێت پێشی بكەوێت.
بەاڵم ئەوە ئیسالمە لە یاساو ڕێساكانیدا - كە سیستمى ئازادكردنى 
كۆیلە یەكێكە لەوانە - بە حەوت سەدە كەوتۆتە پێش وادەى سروشتیى 
پێشكەوتنى مێژووەوە، ئیسالم كارى بەو سیستمە ئابوریە نەكرد كە 
نە  هەبوو،  جیهانیشدا  و  دوورگەى عەرەبی  نیمچە  لەو سەردەمەى 
لەبارەى كۆیلەوە و، نە لە بوارى دابەشكردنى سەروەت و سامان و نە 
لەبوارى پەیوەندى دەسەاڵتدار بە هاواڵتیانەوەو نە لەبوارى پەیوەندى 
خاوەن كار بە كرێكارەوە... بەڵكو سیستمى ئابورى و كۆمەاڵیەتى و 
رامیارى خۆیی دانا بەپشتبەستن بە وەحى ئاسمانى و بەجۆرێك كە 
پێشتر هاوشێوەى نەبووەو هەتا ئێستا لە زۆرێك لە ڕێساو یاساكانیدا  
تایبەتمەندى خۆیی هەیەو جیاوازە لە تەواوى ئەو یاساو ڕێسایانەى 

تر كە بەدرێژایی سەردەمەكان و مێژوو هەبوون!!
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ئازادكردن بە بوون بە دایكی منداڵ ))):

ئەمەش یەكێكى ترە لە هۆكارەكانى ئازادكردنى كۆیلە، وە یەكێكە 
لەكارە مەزنە جوانەكانى ئیسالم لە بوارى رێزگرتن لە ئافرەت.

بۆیە دادەنرێت بە یەكێك لە هۆكارەكانى ئازادكردنى كۆیلە چونكە 
كاتێك كەنیزەكێك)2( دەبێتە كۆیلەى پیاوێكى موسڵمان، ئەوا بۆ پیاوەكە 
دروستە وەك خێزانەكانى خۆى بچێتەالى و سەرجێیى لەگەڵدا بكات، 
جا ئەگەر منداڵێكى لێى بوو دانى نا بەوەدا كە ئەوە منداڵى ئەوە، 
ئیتر لەدیدى ئیسالمەوە ئەو ئافرەتە دەبێت بە )دایكى مناڵەكە(، لەم 
حاڵەتەشدا حەرام دەبێت بۆ گەورەكەى بیفرۆشێتو ئەگەر پیاوەكە مردوو 
ئافرەتەكەى ئازاد نەكردبوو ئەوا ڕاستەوخۆ دواى مردنى پیاوەكە ئازاد 

دەبێت.
چەند ئافرەتى كۆیلە لە ڕێگاى ئەم هۆكارەوە لە سەردەمەكانى 
پێشوودا ئازاد كراون؟! چەند ئافرەتى كۆیلە تامى ئازادییان چەشتووە 

كاتێك بوون بە دایكى منداڵ لە گەورەكانیان ؟!
لەبەر ئەوە دادەنرێت بە یەكێك لە كارە جوانە مەزنەكانى ئیسالم 
واڵتانى  لە  ئافرەتەى   ئەو  چونكە  ئافرەت،  لە  ڕێزگرتن  بوارى  لە 
ناموسوڵماندا و لە جەنگەكاندا دەكرا بەكۆیلە بازرگانى و كارى داوێن 
پیسی پێوە دەكراو هەموو كەس بۆى هەبوو سەرجێیی لەگەڵدا بكات، 

))( دیارە مەبەست لەم مندالە كوڕە یان كچ.
)2( كۆیلەى ئافرەتە 
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نەك هەر ئەوە، بەڵكو ڕێزو كەرامەتیشی دەشكێنرا، شەرەف و ناموسی 
هەرزان دەكرا، مافیشی بە هەدەر دەچوو.

ئیسالمیدا  لە سایەى سیستمى   ئافرەت  كردنى  كۆیلە  بە  بەاڵم 
ئیسالم  هاتنى  پێش  پێكردنەى  سوكایەتى  و  سەرشۆڕى  لەو  جیاوازە 
رووبەڕووى دەبویەوە، ئیسالم پارێزگارى لە مافەكانى كردو و ناموس و 

شەرەفیشی پاراست.
ئەو ئافرەتە تەنها كەنیزەكى خاوەنەكەى بوو جگە لەو كەسی تر 
سەرجێیی  خۆى  خێزانەكانى  وەك  و  الى  بچێتە  نەبوو  ئەوەى  مافی 
لەگەڵدا بكات، مەگەر رێگەى درابێت شووبكات و بووبێتە خێزانى 
موسوڵمانێك، لەو كاتەشدا خاوەنەكەى نە بۆى هەبووە نزیكى بكەوێتەوەو 

نە بۆشی هەبوو بەتەنها لەگەڵیدا بێت.
ئەو مافەشى دراوەتێ كە ئەگەر ویستى لێ بوو بە موكاتەبە كردن 

خۆى ئازاد بكات.
دواى مردنى مێردەكەی خۆى  و كوڕەكەشی ئازاد دەبوون، ئەگەر 

بهاتایە و لەو مێردەى منداڵێكى هەبوایە.
ئەمە جگە لەوەى كە پێویست بووە لە سەر گەورەكەى هەڵس و 
لە  میهرەبانییەوە  و  بەخشندەیی  بە  و  لەگەڵى  بكات  جوان  كەوتى 
گەڵیدا بژی، بەو جۆرەى كە شەریعەتى ئیسالم فەرمانى پێ كردووە. 
بەم شێوەیە ئافرەت هەست بە بوون و كەسێتى خۆی دەكات  و لەژێر 

سایەى بنەماكانى ئیسالمدا بەسەرى بەرزو رێزەوە دێت و دەچێت.
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ئـــازادكردن بە لێدانى نــــاڕەوا:

ئەمەش هۆكارێكى ترە لە هۆكارە كانى ئازادكردنى كۆیلە لەالى 
باسی  پێشتریش   - حەنابیلەكان  لەوانەش   - زانایان  لە  هەندێك 
كردن  هەڵسوكەوت  بۆ  دایناوە  ئیسالم  كە  كرد  بەرنامەیەمان  ئەو 
لەگەڵ كۆیلە،  بۆیە دروست نیە هیچ گەورەیەك لەم ڕێبازى جوان 
ئەم  دەبێت  بەڵكو  البدات،  كۆیلەكەى  و  خۆى  نێوان  مامەڵەكردنەى 
پەیوەندییە بنیات نرابێت لەسەر ڕێزو خۆشەویستى و هاوسۆزى .. 
تاوەكو كۆیلە هەست بە بوون و كەسێتى و مرۆڤ بونى خۆی بكات، 
هەست بكات ئەویش دروستكراوێكە و وەك هەر مرۆڤێكى تر مافى 

ڕێزلێ گرتن و ژیانى هەیە.

ئەگەر  دەكرد  هاوەڵەكانى  سەرزەزشتى   )( خوا  پێغەمبەرى 
بیبینیایە یەكێكیان توندوتیژى ئەنجام دەدا بەرامبەر بەندەكەى و لێى 
دەداو سوكایەتى پێدەكرد، لە صحیحی بوخاریدا هاتووە كە جارێكیان 
پێغەمبەر )دروودى خواى لەسەر( بینى باوكى مسعود لە بەندەكەى 
دەدا،  ئەویش بە سەرزەنشتەوە پێى فەرموو: )إعلم يا أبا مسعود أن 

الله أقدر عليك من هذا الغالم(

لە  تواناترە  بە  گەورە  خواى  مسعود،  باوكى  ئەى  بزانە  واتە: 
سزادانى تۆ وەك لەو توانایەى تۆ هەتە بۆ لێدانى ئەو بەندەیە، بەاڵم 
ئەو دان بەخۆیدا دەگرێت ئەگەر توڕەبێتو تۆ دان بەخۆتدا ناگریت. 
راستە ئیسالم ڕێگەى داوە بە تەمێ كردنى كۆیلە ئەگەر هاتوو 
كارێكى ناشرینى كرد، بەاڵم لەهەمان كاتیشدا سنورێكى بۆ ئەو تەمێ 
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ببەزێنێت،  سنورانە  ئەو  نییە  بۆى  كۆیلەكە  گەورەى  داناوەو  كردنە 
خۆ ئەگەر بەزاندنى وەك ئەوەى كێشاى بەڕوومەتیدا یان بدات لەو 
شوێنانەى كە شوێنى ئازارن، ئەوە ئەم لێدانە دەبێتە پاساوێكى شەرعى 

بۆ ئازادكردنى.

لە ئەسەردا هاتووە ) كنا بني مقرن عىل عهد رسول الله )( ليس 
فقال   )( الله  رسول  ذلك  فبلغ  أحدنا،  فلطمنا   ، واحدة  إال  خادم  لنا 

إعتقوها . فقيل له: ليس لهم خادم غريها، قال فليستخدمها فإذا استغنوا 

عنها فليخلوا سبيلها(.

 )( خوادا  پێغەمبەرى  لەسەردەمى  مقرن  نەوەى  ئێمەى  واتە: 
تەنها یەك خزمەتكارمان هەبوو، ڕۆژێك یەكێكمان داى لە ڕوومەتى 
خزمەتكارەكەو ئەمەش گەشتەوە بە پێغەمبەرى خوا )( فەمووى 
ئازادى بكەن، بە پێغەمبەرى خوا )( وترا: جگە لەو خزمەتكارى 
نییە، ئەویش فەرمووى: بەكاری بهێنن، ئەگەر ئیشیان پێى  تریان 

نەما ئەوە با ئازادی بكەن.
ئیمامى موسلیم لە شوعبەوەو ئەویش لە فیراسەوە گێڕاویەتیەوە 
كە وتویەتى: لە زەكوانم بیست لە رازانەوە دەیگێڕایەوە كەوا عەبدوآلى 
بینى  شوێنەوارێكى  كرد،  خۆی  كۆیلەیەكى  بانگى  عومەر  كوڕى 
لە لەسەر پشتى، پێى وت: ئایا ئازاردراوى؟ وتى: نەخێر، وتى: تۆ 
ئازادى، دەڵێت: پاشان هەندێك خۆڵى لە زەوى هەڵگرت و وتى: من 
وەرنەگرت،  كردنە  ئازاد  لەم  پاداشتم  خۆڵە  ئەم  قورسایی  هێندەى 
چونكە گوێم لە پێغەمبەرى خوا بوو )( دەیفەرموو ) من رضب 

غالما له حداً مل يأته، أو لطمه فإن كان كفارته ان يعتقه(
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واتە: هەرموسڵمانێك بە توندى بدات لە كۆیلەكەى یان لە دەموو 
چاوى ئەوا كەفارەتەكەى ئازادكردنیەتى.

ئاى شەریعەتى ئیسالم چەند مەزنە لەوەدا كە فەرمانى كردووە 
بۆ  هاندانەكانى  و  هەڵنان  لە  كۆیلەدا،  لەگەڵ  بوون  نەرمونیان  بە 
رێزگرتن و مامەڵەكردنى جوان لەگەڵیدا؟ چەندە بەرزو بڵندە كاتێك 
بڕیارى داوە لێدانى كۆیلە ببێتە پاساوێكى شەرعى بۆ ئازادكرنى لە 

كۆت و بەندى كۆیالیەتى و زەلیلى و سەرشۆڕى بەندایەتى؟!!
بنچینەكانى  كە  خااڵنەن  ئەو  دیارترین  كردن  باسمان  ئەمانەى 

بەرنامەی ئیسالم جیادەكاتەوە كە دایناوە بۆ ئازادكردنى كۆیلە...
بە بۆچونى زۆرێك لە هیچ سیستمێك لە سیستمە كۆمەاڵیەتیەكانى 
جیهاندا شتى وەك ئیسالم بوونى نیە كە هاتبێت بانگەشە بكات بۆ 
ئازادكردنى كۆیلە لەڕێگاى هۆكارى ئیجابی و كرداریی جۆراوجۆرەوە...

هەروەك بینیت برای خوێنەر:

لە بنەماكانى ئەم بەرنامەیە بریتیە لە: ئازادكردنى كۆیلە بە ئارەزوو 
خۆڕایی بە ئومێدى دەستكەوتنى ڕەزامەندى خوا.

لە بنەماكانى ئەم بەرنامەیە بریتیە لە: ئازادكردن بە هۆی سڕینەوەو 
كەفارەتى گوناح و سەرپێچیەكان.

لە بنەماكانى ئەم بەرنامەیە بریتیە لە:  ئازادكردن بە موكاتەبەكردنى 
كۆیلە لەگەڵ گەورەكەى بە بڕێك پارە كە لەسەرى ڕێدەكەون.

لە بنەماكانى ئەم بەرنامەیە بریتیە لە: ئازادكردن بە ئەو پارەیەى 
كە لە زەكات و كەفالەت كردنى دەوڵەتەوە دێت .
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لە بنەماكانى ئەم بەرنامەیە بریتیە لە: ئازادكردن بە هۆكارى لە 
دایك بوونى منداڵێك لە گەورەكەى.

لە بنەماكانى ئەم بەرنامەیە بریتیە لە: ئازادكردن بەهۆى لێدان 
بەشێوەى توندوتیژى  و زۆردارانە.

جا ئەگەر ئیسالم ئەم هەموو بنەمایانەى دانابێت بۆ ئازادكردنى 
كۆیلەكان، ئایا بەعەقڵی كێدا دەچێت لەسەر زەوى موسڵماناندا كۆیلەیەك 

بمێنی؟
ئەگەر نمونەى كۆیالیەتى بە ڕووبارێك بچوێنین كە تەنها  یەك 
سەرچاوەى الوازى هەبێت، لەهەمان كاتیشدا لەمالو الى رووبارەكەوە 
لق و پۆپی زۆرو بەهێزى لێ بووبێتەوە، ئایا هیچ كەسێك هەیە پێى 

وابێت ئاوى ئەو ڕووبارە هیچی لێ بمێنێتەوە؟
كۆیلەش هەر بەهەمان شێوەیە لە سیستمى ئیسالمیدا، چونكە 
تەنها یەك سەرچاوەى بەكۆیلە كردنى الواز))( هەیە، كە ئەویش كۆیلە 
كردنى دیلى جەنگە، ئەویش لەكاتێكدا كە پێشەواى موسڵمانان بە 

دروستى بزانێت.
بەاڵم سەرچاوەكانى ئازادكردنى كۆیلە زۆرو جۆراوجۆرن، هەروەك 

لە پێشەوە روون كرایەوە.

))( لەبەر دوو هۆكار بە الواز وەسفى سەرچاوەى بە كۆیلەكردنى دیلى جەنگمان كرد:
یەكەمیان: عادەتەن جەنگ كەمە.  دووەمیان: سەرپشك كردنى گەورەو پێشەواى 
یان  بەرامبەر،  بێ  ئازادكردن  خااڵنە:  لەم  یەكێك  هەڵبژاردنى  بە  موسڵمانان 
كاتەكانیشدا  زۆربەى  لە  كردن.  كۆیلە  بە  یان  كوشتن،  یان  شتێك،  بەرامبەر 

هەڵبژاردنەكە كۆیلە كردن نى یە. 
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لە بەرەنجامى ئەم دەرچەو رێگایانەشەوە چەند سەدەیەكە كۆیالیەتى 
بەیەكجارى كۆتایی هاتووەو لە كۆمەڵگەى ئیسالمیدا هیچ شوێنەوارێكى 
نەماوە، ئەویش بەهۆى وشك كردنى سەرچاوەكانى  و زۆرى  رێگاكانى 
ئازادكردنى كۆیلەوە... ئەمەش یاساى خوایە.... جا ئەوانەى بەپێچەوانەى 
خواوە یاسایان داناوە با نیشانمان بدەن كامەیە یاساكانیان، بەاڵم ستەمكاران 

دان نانێن بە بەڵگەو نیشانەكانى خواداو نكۆڵى دەكەن!!.
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بۆچی ئیسالم بەیەكجارى بە كۆیلەكردىن قەدەغە نەكرد؟

دوورگەى  نیمچە  لە  ئیسالم  ئاینى  كە  كرد  باسمان  پێشەوە  لە 
عەرەبی و شوێنەكانى تریشدا هەموو سەرچاوە كۆنەكانى بە كۆیلە 
ڕەوان  و  ڕوون  دەقێكى  بە  هەبوو  تواناشیدا  لە  كرد،  وشك  كردنى 
بەیەكجارى قەدەغەى بكات، وەك چۆن زینا و عارەق و سووخواردنى 
قەدەغەكرد... بەاڵم ئەوەى نەكرد، بەهۆى ئەوەى كە سەرچاوەیەكى 
سەرەكى بە كۆیلەكردن مابوویەوە و لە هەموو شوێنێك كۆیلەى بەرهەم 
دەهێناو گەالن و واڵتانیش لەهەموو جێگایەك كاریان پێ دەكرد، كە 
ئەویش كۆیلەكردنى جەنگەكان بوو، كە لەراستیدا ئیسالم بە دەقێكى 
النەبرد،  بەیەكجارى  كۆیلەكردنى  سەرچاوەیەى  ئەو  ڕەوان  و  ڕوون 
ئەوەش لەبەر كۆمەڵێك هۆكار بوو، كە گرنگترینیان بریتین لەمانە:  

1 ـ هۆكارى جیهانى.  
2 ـ هۆكارى ڕامیارى.

3ـ هۆكارى دەروونى.     

4 ـ هۆكارى كۆمەاڵیەتى.  
5 ـ هۆكارى تەشریعى. 
6- هۆكاری ئابووری))(

))( هۆكاری ئابووری: دیارە لەو سەردەمەدا كۆیالیەتى هۆكارێكى باشی داهات 
و كاآلیەكى بەنرخی بازرگانى بووە، بازاڕی تایبەت و بازرگانى تایبەتى هەبووە، 
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بە ویستى خوا بە شێوەیەكى درێژترو ڕوونتر لەسەر هەریەكە لەم 
هۆكارانە دەوەستین:

هـــۆكارى جیهـــانى:

پێشترو لەكاتى قسەكردن لە الیەنى مێژویی كۆیالیەتیەوە باسی 
هەموو  لەالیەن  كۆیالیەتى  هات  ئیسالم  كە  كاتێ  كرد  ئەوەمان 
سیستمەكانى جیهانەوە دان پێدا نراوبوو كارى پێدەكرا، نەك هەر ئەوە 
بەڵكو ببوە كاآلیەكى ئابورى و دەستا ودەستى پێوە دەكرا و... پێویستیەكى 
كۆمەاڵیەتى گرنگ بوو، هیچ كەس نكۆڵى لێ نەئەكرد، نەیشدەكرا 

هیچ كەسێك بیر لە گۆڕینى ئەم سیستمە بكاتەوە.
دواى البردنى سیستمى كۆیالیەتى كێ دەزانێت چی ڕوودەدات؟ 
لەوانەیە ڕۆژێك بێت جارێكى تر سیستمى  بە كۆیلەكردنى مرۆڤەكان 
لە جیهاندا سەر هەڵبداتەوە - بە تایبەت بەكۆیلەكردنى دیلى جەنگ - 
ئەوكات بەكۆیلەكردن دەبێتە سیستمێكى جیهانى كارپێكراو و دراوێكى 

ئابوورى دەستاو دەست پێكراو  و پێویستیەكى كۆمەاڵیەتى گرنگ.
بۆیە ناچێ بە عەقڵدا، كە جیهان بگەڕێتەوە سەر ئەم دۆخەو 
ئیسالمیش لەئاستیدا دەست بەستراوبێت، لەم كاتەدا ئیسالم لەسەر 

وازهێنان لەم بازاڕە گەرم و گوڕ و پڕقیمەتە مایەى السەنگ بوون و بێهێز بوونى 
گیرفانی زۆرێك لەو كەسانە دەبوو كە بە گەرمی ئەم بازاڕە گیرفانیان گەرم 
دەكردەوە هەروەها ئازادكردنیان بەیەك بڕیار ئاڵۆزییەكى ئابوورى گەورەى دروست 
دەكرد، چونكە ئەم كۆیالنە هیچ بازرگانییەك نازانن و خاوەنى زەوییەكى كشتوكاڵیش 

نین تا پشت بەست بەو سەرچاوەیە داهاتى ڕۆژانەیان پەیدا بكەن. وەرگێڕ
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هەڵدەستێ  بەڵكو  دەكات،  مامەڵە  هاوشێوە  مامەڵەكردنى  بنەماى 
بە گرتنەبەرى ئەو هۆكارو ڕێوشوێنانەى كە ئەم سیستمە بگۆڕێت 
درێژ  كاتێكى  بە  پێویستى  ئەمەیش  بەرێت،  الى  بەیەكجارى  یان 
و  ئیسالم  حەقیقەتى  لە  خەڵكى  كە  هەیە  بەوە  پێویستى  دەبێت، 
تێڕوانینە فراوانە گشتگیرەكەى لەبارەى گەردوون و ژیان و مرۆڤەوە 
بەوە هەیە بە كۆیلە كراوەكان هەست  پێویستى  تێبگەن... هەروەها 
بەماناى سەربەرزى مرۆڤانە  و حەقیقەتى كەرامەتى مرۆڤانەى خۆیان 
بكەن... بۆ ئەوەى دواى چێژكردنى ماناى سەربەرزى داواى ئازادبوون 

لە سەرشۆڕى  و رزگاربوون لە بەندایەتى بكەن.
بەندایەتى لە سەدەى بیستەم – هەروەك دواتر باسی دەكەین إن 
شاءالله - شكڵێكی ترى وەرگرتووە، لە كۆیلەكردنى زەوى و دیل و 
كۆیلەكردنى الوازەكان لەالیەن گەورەكانەوە گۆڕاوە بۆ كۆیلەكردنى 
هەموو میللەتان...وەك ئەوەى دەوڵەتە داگیركەرە داخ لە دڵەكان و 
حكومەتە شیوعیە بێباوەڕەكان دەیكەن... بە شێوەیەك سەرلەبەرى ئەو 
گەالنە هەڵدەوەشێننەوە و ئیرادە و هێزیان لێدەسێنن  و ئازادییان لێ 
زەوت دەكەن  و بە ئاگر و ئاسن حوكمیان دەكەن ... ڕێگا نادەن كەس 
سەر بەرزكاتەوە و هیچ زمانێك بێتە گۆ، هەموو خێرو بەرەكەتێكى 
ئەو گەالنە و ئەو هەوڵ و كۆششانەى لە بوارى كارو ئابوریدا دەیدەن 
پێویستە ڕام بكرێت  و بخرێتە خزمەتى تاغوتە داگیركەرەكان، یان 
حكومەتە شیوعیە بێ دینەكانەوە، تا ئەوانیش سەرفى  بكەن بۆ 
كردنى  كپ  و  ملكەچكردنیان  و  گەلەكان  كردنى  كۆیلە  بە  زیاتر 

ئازادیەكان و كوشتنى ڕێزو كەرامەتى مرۆڤەكان ...
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ئەگەر حاڵەكە بەم جۆرە بێت ئەوە دوور نییە دەسەاڵتى داگیركەر 
یان شیوعیەت جارێكى تر تاكەكەس یان خێزان یان الدێ یان نەتەوە 
بكەنەوە بە كۆیلە، بۆ ئەوەى لەبەرامبەر پارە یان بەرژەوەندیدا هەمویان 
لەبازاڕى تازەى كڕین و فرۆشتنى كۆیلەكاندا بفرۆشن... سەرشۆڕیان 

دەكەن و دەیانكەن بەكۆیلە!!
و  ڕوون  دەقێكى  بە  و  تەواوەتى  بە  ئیسالم  هۆكارەیە  ئەم  لەبەر 

ئاشكرا و یەكالكەرەوە بەكۆیلەكردنى هەڵنەوەشاندۆتەوە..

هۆكارى ڕامیارى:

وەك باسكرا ئیسالم دەسەاڵتى ڕەهاى داوە بە گەورەى موسڵمانان 
لەوەدا كە لە هەمبەر مامەڵەكردنى دیلى جەنگدا یەكێك لەم چوار 
یان  بریتى،  بە  یان  بە منەت،  ئازاد كردنى  لە  حاڵەتە هەڵبژێرێت: 

كوشتنى، یان بە كۆیلە كردن.
گومانى تێدا نییە كاتێك پێشەواى موسڵمانان بە چاوى دانایی و 
بەرژەوەندیەوە دەڕوانێتە كارەكە  و بەدیدێكى سیاسی قوڵى گشتگیرەوە 
بنەمایە مامەڵە  ئەو  لەسەر  ئەوەى  بۆ  دەكات...  تەماشاى دۆزەكە 
لەگەڵ دیلدا بكات.... ئەوە هەر دەبێت لەكۆتاییدا بگاتە سەالمەت 

ترین چارەسەر.
بینى  ئەگەر  دیلدا  بەسەر  بدرێت  كوشتن  حوكمى  كە  نیە  دوور 
دۆخى موسوڵمانان الوازو شلۆقە، دووریش نیە حوكمى ئازادكردنى 
بڕە  بە  بەرامبەر  یان  بەرامبەر  بنەماى منەت و بێ  بدرێت لەسەر 
پارەیەك، ئەگەر بینى دۆخى موسوڵمانان بەهێزو تۆكمەیە، هەروەك 



71سیسـتەمی کۆیالیـــەتی لە ئیســالمدا
A

S
T

A
N

A

دوور نیە لەسەر بنەماى بە كۆیلەكردن مامەڵە بكرێت لەگەڵ دیلدا 
ئەگەر هاتوو دوژمن دیلى موسڵمان بكاتە كۆیلە، ئەمەش لەسەر 

بنەماى مامەڵەكردنى هاوشێوە.
دەكات  شتە  ئەو  موسڵمانان  گەورەى  و  پێشەوا  شێوەیە  ئابەم 
دارایی  یان  پێویستیەكى جەنگى،  یان  رامیارى،  بەرژەوەندیەكى  كە 
تێدابێت. ئیتر چۆن ئیسالم لە رێگاى دەقێكى روونى یەكال كەرەوەوە 
بەكۆیلەكردنى  ئەگەرى  كە  دەكات،  قەدەغە  كۆیلەیەتى  بەیەكجارى 
دیلى جەنگ لەالیەن دووژمنانەوە گومانى تێدا نیە و ئاماژەكانى 

ئەم ئەگەرەیش شتێكى چاوەڕوان كراوە؟!!!

هۆكارى دەروونى :

كاتێك  ئیسالم  كە  كردەوە  روون  ئەوەمان  پێشوودا  باسێكى  لە 
بەرنامەیەكى تەواوى داڕشت لەبوارى رەفتارو جوان هەڵسوكەوتكردن 
و  كۆمەاڵیەتى  و  رەوشتیى  ئاستى  بەرزكردنەوەى  و  كۆیلە  لەگەڵ 
مرۆڤانەیان.  ئامانجى ئەوەبوو كە كۆیلە هەست بە ڕێزو كەرامەت 
و بوونى مرۆڤانەى خۆى بكات، بۆ ئەوەى دواتر داواى ئەوە بكات 
لە كۆیلەبوون رزگارى بێت  و لە كۆتاییشدا ئازادى تەواوەتى خۆى 

بەدەست بهێنێت.
هەروەها پێشتر ئاماژەمان بۆ ئەوەیش كرد كە ئیسالم پێش ئەوەى 
كۆیلەكان لە جیهانى واقعدا ئازاد بكات، لە ناخى خۆیان  و قوآلیی 
ویژدانیانەوە ئازادى كردن، تاوەكو هەست بە ڕێزو بوونى خۆیان بكەن 
دەبینن  داوایە دەكەن  ئەم  ئازادى بكەن، كاتێكیش  داواى  و، خۆیان 
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شەریعەتى ئیسالمى باشترین پاڵپشتى كارى ئەم ئازادیەیانە، باشترین 
چاودێرە بۆ بەدیهێنانى ئاواتەكانیان، لە بابەتى ئازادكردنى كۆیلە بە 

موكاتەبەدا ئەمەمان بەوردى ڕوون كردەوە.
نەدەبووە  بڕیارێك  دەركردنى  تەنها  كرد  باسمان  پێشەوە  لە  وەك 
ئازادكردنى  لە  ئەمریكا  ئەزموونى  كۆیلەكان،  رزگاركردنی  هۆى 
كۆیلەكاندا لەڕێگاى ئیمزایەكى ئەبراهام لینكۆڵنەوە باشترین بەڵگەى 
ئەم قسەیەمانە، ئەو كۆیالنەى كە لنكۆڵن لە رێگاى دەركردنى یاساوە 
ئازادى كردن بەرگەى ئازادییان نەگرت و هەر زوو گەڕانەوە بۆالى 
گەورەكانیان و تكایان لێدەكردن وەك جاران بەكۆیلەى خۆیان وەریان 
بگرنەوە، چونكە ئەم كۆیالنە بەر لەوەى لە ناخەوە ئازاد ببنو هەست 
بە تام و چێژى مرۆڤبوون و كەرامەتى مرۆڤایەتى بكەن، لە پڕێكدا 

ئازاد كران.
سیتمە  هەموو  لەگەڵ  زۆرە  جیاوازى  ئیسالم  كاتێكدا  لە 
كۆمەاڵیەتیەكانى تردا لە شێوازى مامەڵە كردنى لەگەڵ كۆیلەدا، 
هەر  كۆیلەن  كە  كاتێكیش  ـ  پێكرا  ئاماژەى  وەك  ـ  ئیسالم  ئاینى 
مامەڵەیەكى مرۆڤانەى لێبوردانەیان لەگەڵدا دەكات، بۆ ئەوەى كاتێك 
تامى ئەم مامەڵەیەى كردوو هەستى پێكرد، ئەوكاتە لەژێر سایەى 
یاساى ئیسالمدا داواى ئازادبوونى خۆى بكاتو وەك بەڕێزترین مرۆڤ  
ویژدانێكى  و  بەهەست  مرۆڤانەو،  كیانى  رێزو  باشترین  خاوەنى  و 

بەرزەوە لەو بازنەى كۆیالیەتیە بچێتە دەرەوە.
بۆچی  كە  لەوەدا  دەردەكەوێت  ئیسالم  دانایی  و  حیكمەت  لێرەوە 
ڕاستەوخۆ و دەستبەجێ كۆیلەكانى ئازاد نەكردووە و لەبازنەى كۆیالیەتیدا 
هێشتونیەتەوە، تا كاتێك كە هەست بە بوون و كیانى خۆیان دەكەن و ئینجا 
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كەى ویستیان  و بەگونجاویان زانى لە رێگاى موكاتەبەوە داواى ئازادى 
بۆ خۆیان دەكەن.

لەبەر ئەم ئیعتیبارەیە كە ئیسالم كۆیالیەتى بە بڕیارێكى یەكالكەرەوە 
قەدەغە نەكردووە.

هۆكارى كۆمەاڵیەتى:

لەوانەیە هەندێك جار هەبوونى كۆیلە بەرژەوەندیەكى كۆمەاڵیەتى 
پاك  بۆ  هۆكارێكە  كۆیلە  هەبوونى  ئەوەى  وەك  تێدابێت،  گەورەى 
داوێن  و  بەڕەآلیی  بێسەروبەرەیی  حاڵەتى  لە  كۆمەڵگە  كردنەوەى 
هەڵوەشاندنەوەى  لەبەریەك  بۆ  دەكەن  بانگەشە  ڕەوتانەى  ئەو  پیسیو 
بەهۆى  نەبێت  ئەوەى  تواناى  هەركەس  حاڵەتەدا  لەم  جا  كۆمەڵگە، 
زۆرى مارەییەكەیەوە ژنێكى ئازاد مارە بكات دێت كەنیزەكێك مارە 
دەكات و لەڕێگاى حەاڵڵەوە حەزى سێكسی خۆى تێر دەكات و بە 

هۆی ئەو كەنیزەكەوە خۆی لە زینا و داوێن پیسی دەپارێزێت.
رث  يت  ىت  نت  خواى گەورە دەفەرموێت: ]مت 
ىق  يف  ىف  يث  ىث  نث  مث  زث 
ام   يل  ملىل  يك  ىك  لكمك  اك  يق 
ٰى   ين   ىن  نن  من  زن  ممرن 

جن  يم  ىم  مم  خم  ]حم  يقول  ان  أىل   ]

خن[  النساء : 5) ـ 7) حن 

واتە: }وە ئەوەی لە ئێوە نەیتوانی لەبەر هەژاری ئافرەتی ئازادی 
ئیماندار مارە بكات ئەوە با لەوانە مارە بكات كە بونەتە موڵكتان لە 
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كەنیزەكە ئیماندارەكانتان........لەبەر ئەوە مارەیان بكەن بە ڕەزامەندی 
خاوەنەكانیان و مارەییەكەیان پێ بدەن بە شێوازێكی چاك{ هەتا وەكو 
}بەاڵم ئەوانەى كە شوێن ئارەزووات كەوتوون دەیانەوێت التان بدەن بە 

الدانێكی گەورە{
ئافرەتى  بە  پێویستى  كۆمەڵگە  فەرمانگەكاندا  لە  زۆرێك  لە 
دانەپۆشراوە، كەنیزەكیش لەم پۆلەن، چونكە ئیسالم پێویستى نەكردووە 
لەسەر كەنیزەك وەك ئافرەتى موسوڵمانى ئازاد بەتەواوى خۆى داپۆشێت، 
بەڵكو لە دیدى شەریعەتەوە تەنها ئەوەندە بەسە كە لە سنگیەوە هەتا 
دانەپۆشراویەى  ئەم  نەبێت كە  كاتێك  تەنها  داپۆشێت،  ئەژنۆى  خوار 
مەترسی ئەوەى لێ بكرێت كە ببێتە مایەى فیتنە، لەم كاتەدا و بۆ 
رێگرتن لەوەى خەڵكى بەهۆى دانەپۆشراویەكەیەوە بكەونە ناو تاوانەوە 

ناچار دەكرێت بە تەواوى خۆى داپۆشێت.
هەندێك جاریش بە كۆیلەكردنى ئافرەت لە جەنگەكاندا چارەسەرێكى 
سەركەوتووە بۆ پاراستن و سەرپەرشتى كردنى و رێزگرتن لە مرۆڤبوونەكەى، 
چونكە زۆربەى كات دواى كۆتایی هاتنى جەنگ ئەو كەسەی هەڵدەستێ 
بە سەرپەرشتى كردنى وەك مێردى یان براى))( سەرپەرشتى دەكات، چونكە 

))( مەبەست لە مێرد ئەوەیە ئەو ئافرەتە لەالیەن گەورەكەیەوە مارە دەكرێ یان 
هەر بە چونە الى و دروست بوونى مناڵ ئەو ئافرەتە دەبێتە خێزانی گەورەكەى و 
مامەڵەى خێزان و مناڵەكەش مامەڵەى مناڵى شەرعى لەگەڵ دەكرێت، مەبەستیش 
لە برا ئەوەیە ئەو ئافرەتە دەكەوێتە الى موسڵمانێك كە بە هیچ جۆرێك ئازارى نادات 

ىت  و بە كارى ناهێنێت بۆ كارى بەدڕەوشتى وەك خواى گەورە دەفەرموێ: ]نت 
زث  [ واتە زۆر مەكەن لە كەنیزەكەكانتان كە داوێن پیسی بكەن ئەم  رث  يت 

ئەمرە بڕاوەتەوە و هەركەس بیكات پێچەوانەى ئیسالمى كردووە .وەرگێر
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ئازادكردنى دەبێتە هۆى فەوتان و تیاچوونى))(.
ئاشكرایە كە بە كۆیلە كردنى ئافرەت لە ژێر سێبەرى  سیستمى 
نیە  تر  كەسى  بۆ  و  خاوەنەكەیى  دەیكاتە موڵكى  تەنها  ئیسالمیدا 
سەرجێی بكات لەگەڵى، هەموو مافێكى ئەوەشی هەیە بە موكاتەبە 
لە گەورەكەى ڕاستەوخۆ  بوونى مناڵێكیش  بە  بكات،  ئازاد  خۆی 
دواى مردنى گەورەكەى ئازاد دەبێت، ئەمە جگە لەوەى كە لەماڵى 
لەگەڵ  جوانى  مامەڵەى  و  چاودێرى  و  سەرپەرشتی  گەورەكەیدا 

دەكرێت،  هەوەك ئیسالم فەرمانى پێ كردووە.
لە كاتێكدا بە كۆیلەكردنى ئافرەت لە واڵتانى نا موسڵماندا شەرەف و 
ناموسی پێشێل دەكرێت،)2( و هەركەس بیەوێت دەچێتە الیان و داوێن 
پیسیان لەگەڵدا دەكات. ئەمە جگە لەو مامەڵە خراپ و سوكایەتیە 

ئاشكرایەى كە پێیان دەكرێت!
بەرژەوەندى كۆمەاڵیەتى و  بە كۆیلە كردن هەندێك جار  كەواتە 
هۆكارى ڕەوشتى و دەستگیرۆیی مرۆڤانەى تێدایە... كە جگە لە 
ژیرو هۆشیارەكان كەسی تر لێى تێناگات... لەبەر ئەم هۆكارەیشە 

كە ئیسالم بە تەواوەتى كۆیالیەتى هەڵنەوەشاندۆتەوە .

))( چونكە ئەو ئافرەتە كە دیلە كەسی نى یە و ئەگەر كەسێك سەرپەرشتى نەكات 
و الى خۆی نەیهێڵێتەوە بێ گومان بە دەست مرۆڤە خراپەكانەوە تووشی خراپەو 

فەوتان دەبێت .. وەرگێر 
)2( ئێستاو لەم سەدەى بیست و یەكە كە مافی مرۆڤ بانگەشە و فووى زۆر 
باندە  لەالیەن  ئەفریقیاوە  ئاسیاو  ڕۆژهەاڵتى  لە  ئافرەت  هەزارەها  بە  تێدەكرێت 
مافیاییەكانەوە دەبرێن بۆ ئەوروپا و پاسپۆرتیان لێدەسێنرێت و بەزۆر لە شوینە 
بەدڕەوشتیەكاندا كارى لەشفرۆشیان پێدەكرێت و لەالیەن حكومەتیشەوە هیچ ڕێو 

شوێنێك ناگیرێتە بەر بۆ ئازادكردنیان ..وەرگێر
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هۆكـارى یـــاســـایی:

ئەمەش الى هیچ مرۆڤێكى ژیر شاراوە نیە، كە كۆتایی هێنانى 
كۆیالیەتى لە ئیسالمدا بەشێوەیەكى كوتوپڕ نەبووە، هەروەها دەقێكى 
حەرامى  ڕاستەوخۆ  كە  دانەبەزیوە  ئاسمانەوە  لە  یەكالكەرەوەیش 
بكات، بەڵكو بە شێوەی پلەبەندى یاسایی و، كاتبەندى بووە، كە بە 
قۆناغێك كۆتایی دێت لە هەڵوەشاندنەوەى كۆیالیەتى دەچێت، بەاڵم 

بێ دروستكردنى ئاژاوە یان خولقاندنى تەنگ و چەڵەمە.
ئەمە چۆن بووە؟

وەك باسمان كرد، كاتێك باسی رۆڵى ئیعتیباراتە جیهانیەكانمان 
كرد لە هەڵنەوەشاندنەوەى كۆیالیەتی لە الیەن ئیسالمەوە، ئاماژەمان 
جیهانیەكاندا  سیستمە  هەموو  لە  هات  ئیسالم  كاتێك  كە  بەوەدا 
كۆیالیەتى بەیاسا كرابوو، تەنانەت دراوێكى ئابوورى و پێویستیەكى 
كۆمەاڵیەتىش بوو. هەر لەوێدا ئاماژەمان كرد بەوەى كە گۆڕینى 
ئەم سیستمە یان تەواو كەنارخستن و سڕینەوەى هەروا كارێكى ئاسان 

نەبوو، بەڵكو پێویستى بە ماوەیەكى درێژ هەیە.
ئەم پلە بەندییە چۆن بوو؟

1ـ ئیسالم هات هەموو ئەو سەرچاوانەى كۆیلەكردنى وشك كرد كە لە 
جیهاندا هەبوون، جگە لە بەكۆیلەكردنى دیلى جەنگ.

ــ ئەو سەرچاوانەى بە كۆیلەكردنى وشك كرد، كە بەهۆى تێركردنى 
ئارەزووى سێكسی و مژینى خوێنى گەالنەوە دەكران.
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ــ ئەو سەرچاوانەى بە كۆیلەكردنى وشك كرد كە پەیوەندیان هەبوو 
بە هەژارى یان نەبوونى تواناى دانەوەى قەرز.

بوون  بەهۆی میراتى  ــ وشك كردنى سەرچاوەى كۆیلەیەتى كە 
بۆ خاوەنەكەى ماوەتەوە، ئەمەش تایبەت بووە بە ڕەگەزێكى دیاری 

كراوو سروشتێكى دیاریكراو .
ــ  وشك كردنى سەرچاوەى كۆیالیەتى بەهۆی كاركردن لە زەوى 

و مانەوە تیایدا.
ــ وشك كردنى سەرچاوەى كۆیالیەتى بەهۆی هەڵسوكەوتى نەشیاو 

بەرامبەر چینى گەورەو ڕێزدارەكان.
ئەم سەرچاوانەو هاوشێوەكانیان، كە لەو كاتەدا لە جیهاندا هەبووە، 

ئیسالم هات و وشكى كردن.
2ـ ئیسالم مەرجى داناوە بۆ ئەو شەڕو جەنگەى كە دیلەكان تیایدا 
پێش  لەوەو  بێت،  شەرعى  جەنگێكى  دەبێت  و  كۆیلە  بە  دەكرێت 
باسی خەسڵەتەكانى ئەو جەنگە رەوایەمان كردووە كە دەكرێتە بیانوى 

بەكۆیلە كردنى دیلى جەنگ.
3ـ ئاینى ئیسالم دەسەاڵتێكى فراوانى داوە بە پێشەواى موسڵمانان لە 
هاتنى  كۆتایی  دواى  جەنگدا  دیلى  لەگەڵ  مامەڵەكردنى  چۆنێتى 
تێدایە،  موسڵمانانى  بەرژەوەندى  شتەى  ئەو  هەڵبژاردنى  و  جەنگ 
سەرپشكى كردووە لە هەڵبژاردنى یەكێك لەم رێگایانە: ئازادكردن بە 
منەت و بێ وەرگرتنى بەرامبەر، یان بە بریتى، یان كوشتن، یان كۆیلە 
كردن، خۆ ئەگەر پێى باش بوو لەسەر بنەماى واژۆكردنى پەیماننایەكى 
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ئەوە  جەنگ  دیلى  بەكۆیلەكردنى  لە  بكات  چاوپۆشی  نێودەوڵەتى 
دەتوانێت ئەوكارە بكات، هەروەك چۆن محمد الفاتح كردى.

كردۆتەوە   دەرگاى  ئەوەندە  ئیسالم  كۆیلەدا،  بوونى  حاڵەتى  لە  4ـ 
بەڕووى ئازادكردنى كۆیلەدا، كە زامنى كۆتایی پێهێنانى كۆیالیەتى 

دەكات لە ماوەیەكى كاتیدا، كە لەوانەیە كورت یان درێژبێت.
پێشتریش باسی ئەوەمان كرد كە ئیسالم بەرنامەیەكى تەواو یان 
ڕوونتر بڵێین دەرگاى زۆرى كردۆتەوە بە ڕووى ئازادكردنى كۆیلەدا.

لە بەرەنجامى ئەمەیشەوە كۆیالیەتى بوونى نەما لە كۆمەڵگاكاندا، 
ئیسالمیش لە رێى ئەو بەرنامەیەى هێناى بۆ ئازادكردنى كۆیلە بووە 
پێشەنگ  و نمونەیەكى جوانى واڵتان، نەك هەر ئەوە بەڵكو بە حەوت 

سەدە كەوتە پێش واڵتانى ترەوە لە ئازادكردنى كۆیلەدا.
پوختەى قسە:

ئیسالم نەهاتووە بەشێوەیەكى كت وپڕ لەڕێگاى دەقێكى یەكالكەرەوەوە 
بەسەرچاوەكانى  تەنگى  هات  بەڵكو  هەڵوەشێنێتەوە،  كۆیالیەتى 
دروستبوونى كۆیالیەتى هەڵچنى و وشكى كردن  و چەندین دەرگاى 
لەبارەى  بڕیاردان  دەسەاڵتى  پاشان  كردەوە،  ئازادكردنیاندا  بەڕووى 
هێشتنەوەى یان كۆتایی پێ هێنانى یەكجارەكى لە داهاتوودا داوەتە 
دەست پێشەواى موسوڵمان، ئەویش لەسەر بنەماى مامەڵەكردنى هاوشێوە 
یان پەیماننامەیەكى نێودەوڵەتى... لەژێر رۆشنایی ئەو دەسەاڵتانەى 

شەرع بۆى دیارى كردووە هەرشتێك بەرژەوەندى تێدابوو ئەوە دەكات.
لە  نیە جگە  پێهێنانى كۆیالیەتى هیچ  لە كۆتایی  پلەبەندییە  ئەم 
پیشاندانى گەورەیى شەریعەتى ئیسالمى نەبێت بۆ چارەسەر كردنى كێشەكان 
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و ڕونكردنەوەى تایبەتمەندیەكانى ئەم ئایینە خواییە لە ڕووى تایبەتمەندیەكانى  
و گشتگیریى  و جیهانى بوونى بە درێژایی كات و رۆژەكان!!.

دەى جگە لەمە ئیرت باوەڕ بەچی دەهێنن؟

برای   - زانیت  راستیانە،  ڕونكردنەوەیەو خستنەڕووى  ئەم  دواى 
و  دەروونى  و  رامیارى  و  جیهانى  هۆكارى  بەهۆى  كە   - خوێنەر 
بە  سەرچاوەى  یەكجارى  ئیسالم  كە  بووە  یاساییەوە  و  كۆمەاڵیەتى 

كۆیلە كردنى دیلى جەنگى بنەبڕ نەكردووە.
ئەم هۆكارانەیش هەموویان جەخت لەوە دەكەنەوە كە خواى گەورە 
لەو یاساو بڕیارانەى بۆ مرۆڤى دەنێرێت باشتر ئاگادارە بە راستیەكانى 
ناخى مرۆڤ  و پێشكەوتنى كۆمەڵگاكان و گۆڕانكارییە سیاسیەكان 
باشتر  ئەو  هەروەها  نەتەوەكان...  دۆخى  و  یاسادانان  حیكمەتى  و 
دەزانێت كە پوچەڵ كردنەوەى ئەم سیستمى كۆیالیەتیە یان گۆڕینى 
پەیوەستە بە كامیانەوە: كات، یاخود پێویستیەكى دەستبەجێى خێرا!!

جا ئەگەر خواى گەورە بیزانیایە حەرام كردنى مەشروبات و عارەق 
تەنها بە دەركردنى یاسایەك جێ بەجێ دەبێت و موسڵمانان دەستى 
لێ هەڵدەگرن، ئەوە بە چەند ساڵێك حەرامى نەدەكرد، هەروەها ئەگەر 
بیشیزانیایە كە هەڵوەشاندنەوەى كۆیالیەتى تەنها پێویستى بە دەركردنى 
یاسایەكە بۆ ئەوەى دەستبەجێ كۆتایی پێ بهێنرێت، ئەوە لەسەرى 

نەدەوەستاو راستەوخۆ هەڵى دەوەشاندەوە.
بەاڵم خواى گەورە دەزانێت و ئێوە نازانن ... خواى دەفەرموێت 

مه[ امللك : 14 جه  ين  ىن  من  خن  ]حن 
واتە: ئایا ئەو خوایە كە مەردوومی دروست كردووە ئاگای لە 

نهێنیان نیە لە كاتێكدا ئەو ووردبین و ئاگادارە.
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ئایا لە جیهاىن ئەمڕۆدا كۆیلەیەىت بووىن هەیە؟

راستە كە شۆڕشی فەرەنسی كۆیالیەتى لە ئەوروپا هەڵوەشاندەوە، 
ئەوەیش راستە كە لنكۆڵن لە ئەمریكا كۆیالیەتى هەڵوەشاندەوە، دواى 

ئەوەیش جیهان لەسەر هەڵوەشاندنەوەى كۆیالیەتى رێكەوتن!!
ڕاستە هەموو ئەمانە ڕوویاندا، بەاڵم پێویستە بە ناوو دروشمى باق 
هەڵوەشێنراوەتەوە  كۆیالیەتیەیەى  ئەو  ئەگەرنا،  نەخۆین...  فریو  بریق  و 
كامەیە؟ ئەوەى ئەمڕۆ لە هەموو جیهاندا ڕوودەدات دەكرێت ناوى بنێین 
چى؟ ئەوەى فەڕەنسا لە واڵتى مەغریبی موسوڵماندا كردى ناوى لێ بنرێت 
چى؟ ئەوە ناو دەنێیت چى كە ئەمریكا لە گەڵ رەش پێستەكاندا كردى، 
ئەوەى ئینگلتەرا كردى لەگەڵ رەش پیستەكانى باشورى ئەفەریقا، ئەوەى 
ڕووسیا كردى لەگەڵ ئەو واڵتە ئیسالمیانەى كە لە ژێر دەسەاڵتیدا بوون؟
ئایا كۆیالیەتى لە حەقیقەتدا - وەك محمد قوتب دەڵێت -  بریتى 
كردنى  بێبەش  تر؟  نەتەوەیەكى  بۆ  نەتەوەیەك  پاشكۆیەتى  لە  نیە 
گرووپێك مرۆڤ نییە لە مافە ڕەواكانى لە پێناو گرووپێكى تردا؟ 

یاخود شتێكى ترى جیاواز لەمەیە؟
لەژێر  یان  بێت،  كۆیالیەتیدا  ناونیشانى  لەژێر  وتمان  ئەمەى 
ناونیشانى ئازادى و برایەتى و یەكسانیدا بێت چى جیاوازییەكى هەیە؟ 
راستیانەى  ئەو  ئەگەر  هەیە  بریق چی سودێكى  و  باق  ناونیشانى 
لەپشتیانەوەیە پیس ترین و ناشرینترین شت بن كە بەدرێژایی مێژووى 

مرۆڤایەتى بەخۆیەوە بینیبێتى؟
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كاتێك  لەگەڵ خۆی و خەڵكیشدا  ئیسالم ڕاشكاوبوو  بەڕاستى 
وتى: ئەمە كۆیالیەتیە  و تاكە هۆكاریشی ئەمەیە، رێگاى دەربازبوون 
كۆتایی  رێگاى  كرد  پێویستیشی  ئەگەر  هەروەها  كراوەیە،  لێیشی 
كە  درۆیینەى  و  پووچ  شارستانیەتە  ئەم  بەاڵم  هەیە،  پێهێنانیشی 
لێهاتوویی   نییە،  تێدا  راشكاویەى  ئەم  دەژین  سایەیدا  لە  ئەمڕۆ 
هەر  دەدات،  بەخەرج  راستیەكاندا  لە ساختەكردنى  شارەزاییەكەى  و 

خەریكى بۆیاخ كردنى دروشمە بریقەدارەكانە!!
جەزائیر  و  مەغریب  و  تونس   لە  كەس  هەزار  سەدان  كوشتنى 
و مەراكیش... لەبەر هیچ نەبوو ئەوە نەبێت كە داواى ئازادى  و 

سەربەستى  و سەربەخۆیی و رێزى مرۆڤایەتیان دەكرد!!
كوشتنى سەدان هەزار مرۆڤ لە ئەفریقا لەپێناوى هەمان مەبەستدا، 
پەیڕەوى  بژین،  رێزدارانە  گەورەو  خۆیاندا  واڵتەكانى  لە  بۆئەوەى 
بیروباوەڕى خۆیان بكەن و بەزمانى خۆیان قسە بكەنو خزمەتكاریى 

خۆیان نەبێت هى كەسی تر نەكەن!!
رازى  ئەوەى  لەبەر  ڕووسیا  موسڵمانى  هەزار  سەدان  كوشتنى 
بێباوەڕى روسیا و سیستمى  بیروباوەڕى  نەبوون بە ملكەچكردن بۆ 
لە  كردنیان  زیندانى  و  تاوانانە   بێ  ئەو  كوشتنى  ماركسیەت... 
شوێنى قێزەوندا بەبێ نان  و ئاو و هەتك كردنى شەرەف  و ناموسیان، 
هەڵدڕینى  ڕووتى،  بە  كوشتنیان  و  ئافرەتەكانیان  سەر  هەڵكوتانە 

سكیان و گرەوكردن لەسەر جۆرى كۆرپەلەكەى ناو سكیان!!
لەسەدەى بیست و یەكدا ئەمە ناو دەنێن شارستانیەت و مەدەنیەت، 
یەكسانى...  برایەتى،  ئازادى،  درۆیینەدا:  دروشمى  ژێر  لە  ئەویش 
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لەجۆرو  بەكۆیلەكردن  و  ستەم  و  بەندایەتى  دەنێین  ناوى  ئێمەیش 
فۆرمێكى نوێدا.

بەاڵم ئەو مامەڵە بێ وێنە نمونەییەى كە بەر لە سیازدە سەدە 
بوون و رێزگرتن لە ڕەگەزى مرۆڤایەتى  باوەڕ پێ  و لە ڕوانگەى 
ئیسالم بەخشی بە كۆیلە... لە دیدى - قین لەدڵەكانەوە - دواكەتوویی 

و داڕمان و دڕندەییە.
ئەو كاتەى ئەمریكیەكان لە سەر دیوارى ئوتێل  و چێشتخانەكانیان 
بۆ  تەنها  ژوورەوە  )هاتنە  دەنوسی:  لێیان  و  هەڵدەواسی  الفیتەیان 
دەنوسرا:  گاڵوتر  و  پیس  دەستەواژەیەكى  بە  یاخود  پێستە(،   سپی 

هاتنە ژوورەوەى ڕەش پێست و سەگ قەدەغەیە.
كاتێك كۆمەڵێك سپی پێست بە پێاڵوەكانیان لە پیاوێكى ڕەش پێست 
راوەستاوەو  بەدیاریانەوە  پۆلیسیش  كابراى  دەردەچێت،  رۆحى  تا  دەدەن 
تەماشایان دەكات و هیچ جوڵەیەك ناكات بۆ ئەوەى لەژێر دەستیان دەرى 
بهێنێت، گوێ نادات بە برا دینى یان نیشتیمانی یان هاوزمانەكەی... 
تەنها لەبەر ئەوەى ئەم رەش پێستە جورئەتى ئەوەى كردووە بەالى ئافرەتێكى 
ئەمریكى سپی پێستى بێ رەوشتدا بڕوات ... ئەمە ئەوپەڕی شارستانیەت 

و پێشكەوتنە كە سەدەى بیست و یەك پێی گەشتووە!!
لە  بەشكردنیان  بێ  و  ئەفریقیا  پێستەكانى  ڕەش  چیرۆكى 
مافەكانیانو كوشتن یان وەكو ڕۆژنامە ئینگلیزیە بۆگەنەكان دەڵێن: 
كەرامەتى  بە  هەستیان  كردووەو  جورئەتیان  چونكە  )ڕاوكردنیان(، 
خۆیان كردووەو، داواى ئازادیان بۆ خۆیان كردووە.... ئا ئەمە لوتكەى 

دادگەرى بەریتانیایە.



83سیسـتەمی کۆیالیـــەتی لە ئیســالمدا
A

S
T

A
N

A

شیوعى  واڵتانى  كە  بوەستێت  لەوالوە  ئەوەیش  با  و  ئەمە  ـ 
چۆن  یاخود  كۆیلە،  بە  كردووە  خۆیان  گەلەكەى  ئەندامانى  چۆن 
موسوڵمانانى ژێر دەسەاڵت و قەڵەمڕەوى خۆیانیان كردووە بە كۆیلە، 
بریتیە  بەڵكو  ناوچەوانى مرۆڤایەتیەوە،  بە  ئەمەش مۆرێكى ڕەشە 
وێنەى  لەمێژوودا  بەكۆیلەكردن و خۆسەپاندنێك كە  لە دڕەندەیی و 

نەبووە.
پرسیار بكەن لەبارەى ئەم دڕەندەیی و بەكۆیلەكردن و خۆسەپاندنەوە... 
لەبارەى چاڵە بەكۆمەڵەكانى كوشتن، الفاوى خوێن... لەو واڵتانەى 

كە شیوعیەت دەستى بەسەردا گرتوون.
ــ ڕووسیا و چینى شیوعى نزیكەى شازدە ملیۆن موسوڵمانیان 
لەناوبرد، واتە بە تێكڕا هەر ساڵەى یەك ملیۆن موسوڵمانیان لەناو 

بردووە.
و  سزادان  كەوتە  شێوە  بەتوندترین  ئیشتراكى  یوغسالفیاى  ـ 
چەوساندنەوەى موسوڵمانان، بەجۆرێك لەو كاتەوەى كە لەدواى جەنگى 
جیهانى دووەمەوە سیستمەكەى گۆڕا بۆ شیوعیەتى ئیشتراكى هەتا 
ئێستا یەك ملیۆن كەسی لێ لەناوبردوون، ئەم پڕۆسەى سزادان و 
دەكەین  تێدا  قسەى  ساتانەى  ئەم  هەتاوەكو  بێڕەحمانەیان  لەناوبردنە 

هەر بەردەوامە))(.
ــ لە ئێستادا ئەوەى لە یوغسالفیا ڕوودەدات لە گشت دەوڵەتە 

شیوعیەكانى تریشدا هەمان شت ڕوودەدات.

))( دیارە لەو كاتەى نوسەر ئەم بابەتەى نوسیوە دەوڵەتى یوغسالفیاى شیوعى 
بوونى هەبووە و پارچە پارچە نەبووە . وەرگێر
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كە  بووین  لەئازارانە  پڕ  قەسابخانە  ئەو  ــ چەندجار گوێبیستى 
بەهەمان  دراون،  ئەنجام  شیوعیەكانەوە  لەالیەن  باشور  لەیەمەنى 
هێزو  كە  جیهاندا  شوێنێكى  لەهەر  ئەفغانستاندا،  ئێستاى  لە  شێوە 

دەسەاڵتیان هەیە ئەمە كاروپیشەیانە بەرامبەر موسوڵمانان.
ــ لە ڕابردوودا چەندین جار گوێبیستى خوێن ڕێژیەكانى شیوعیەت 
بەرگوێ  تاوان و كوشتارانەمان  ئەو  لە عێراقدا، چەندین جار  بووین 
كەوتووە كە لە شارى موصڵ و لەسەردەمى عبدالكریم قاسمدا روویان 
داوە، چەندین جار رووداوەكانى گرتن و زیندانى كردن و كوشتن و شێواندنى 

تەرمى بانگخوازانى باوەڕدارى ئەو سەردەمەمان كەوتۆتە بەرگوێ.
ىب  نب  مب  زب  رب  ــ خواى گەورە دەفەرموێت ]يئ 

زت[  الربوج 8 . رت  يب 

الله  ئەیان وت خوامان  نەبێت  ئەوە  نەبوو  تاوانێكیان  واتە: هیچ 
یە! هیچ گوناهێكیان نەكردبوو ئەوە نەبێت كە دەیان وت: بنەماكانى 
بێباوەڕى و سیستمە دژە ئایینەكانمان قبوڵ نییە، بۆیە ئەوە چارەنوس 

و پاداشتیان بوو!!
چەند جێگەى تێڕامان و سەرسوڕمانە ئەم گووتەیە هەندێكیان 

دەیان وت:
قتل امريء يف غابة جرمية التغتفر
وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر

واتە:  كوشتنى كەسێك لە دارستانێكدا تاوانێكە لێ بوردىن نییە
خێرا  و  وردبینەوە  لێى  دەبێت  پرسێكەو  بێوەى  گەلێىك  كوشتنى  بەاڵم 

بڕیارى تێدا نەدەین
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ئەمە سەبارەت بە كۆیلەكردنى بیر وباوەڕ، بەاڵم ئەوەى پەیوەندى 
لەڕوو  هیچ  بەبێ  ئەوە  هەیە  ئیرادەوە  و  ئازادى  كۆیلەكردنى  بە 

دامانێك باسی بكە.
حوكمى  سایەى  ژێر  لە  دنیادا  شوێنێكى  هەر  لە  مرۆڤەى  ئەو 
ئەو كارەى  لەهەڵبژاردنى جۆرى  نە  نییە،  ئازاد  شیوعیەتدا دەژی، 
خۆى دەیەوێت، نە لە هەڵبژاردنى ئەو شوێنەى كارى تێدا دەكات، نە 
مافى ئەوەیشی هەیە راوبۆچوونى خۆى دەربڕێت، نە بۆیشی هەیە 
رەخنە لە هیچ كەموكوڕیەك بگرێت، بۆیان نەبوو رەخنە بگرن لە 
ببنە خاوەنى هیچ شتێك،  نەبوو  هیچ سیستمێكى خراپ، مافیان 
بڵێن: بۆچى؟  نەیان دەتوانى گەشت بكەن، تەنانەت نەیان دەتوانى 
كەواتە ئەوانە كۆیلەیەكى دەستوپێ بەستراون، نە ئازادیان هەیەو نە 

مافى هەڵبژاردن و نە ئیرادەیشیان هەیە.
خۆ ئەگەر دەسەاڵت هەستى بكردایە كەسێك بە ئاماژەیەك یان 
ئەوە  گرتووە...  بارودۆخەكە  لە  رەخنەى  كردەوەیەك  یان  قسەیەك 
یان  دەبوو  زیندانى  یان  دەبوو  یان كوشتن  دڵنیاییەوە چارەنوسی  بە 

دوورخستنەوەى دەبوو بۆ سیبیریا!!
ئەمانە چەند شێوازێكى كۆیالیەتى روون و ئاشكران كە بەزمانى 
حاڵ هاوار دەكەن  و لە ئێستاى دنیادا بەناوى مەدەنیەت و پێشكەوتن 
جۆرانەى  ئەم  هەر  روودەدەن...  شۆڕشگێڕییەوە  بنەماكانى  و 
كۆیالیەتیشە كە میللەتانى بێبەش كردووە لە داواكردنى مافەكانى  و 
ناچارى كردووە ببێتە پاشكۆى خۆی و بەزۆرى ئاگر و ئاسن زۆرى 
لێ كردووە رازى بێت بەم شێوازە تازەیەى كۆیالیەتى و ملكەچ بێت 

بۆ هێزو دەسەاڵتى ئەو!!
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ناو،  و  دروشم  بە  نەخۆین  فریو  لەسەرمان  پێویستە  كەواتە 
چونكە تا ئێستا كۆیالیەتى لە جیهانى ڕۆژئاوا و ڕۆژهەاڵتدا هەڵ 
نەوەشاوەتەوە، بەڵكو شكڵێكى تازە و رێگایەكى تازە  و شێوازێكى 
سورەتى  يعلمون[  ال  الناس  أكرث  ]ولكن  تر  هیچی  وەرگرتووەو  نوێى 

یوسف 1). واتە: بەاڵم زۆرینەى خەڵكى نازانن ..
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ئەى بە كۆیلەكردىن كەنیزەك چى؟

ئەوەى الى هەموان ڕوونە لەبارەى سیستمى كۆیالیەتى لە ئیسالمدا 
ئاینى ئیسالم ڕێگەى بە گەورە و خاوەنى  كۆیلە داوە  ئەوەیە كە 
كە چەند دانەیەك لە كەنیزەكى شەڕى هەبێت، تەنها خۆی لەزەت و 
چێژیان لێ ببات، ئەگەر ویستى لێ بوو لێیشیان مارە دەكات، وە 

قورئانى پیرۆزیش دانى بەم حاڵەتەدا ناوە كاتێك فەرمویەتى: 
ٰى  ٌّ ٍّ     ٰر  ٰذ  يي  ىي  مي  خي  ]حي 

رئ[ المؤمنون 5 - 6  ّٰ   ِّ    ُّ     َّ     

 واتە: وە ئەوانەی كە پارێزەری داوێنیان )لە شەرواڵ پیسی(،  
مەگەر بۆ خێزانی خۆیان یان بۆ كەنیزەكێك كە بوون بە خاوەنیان ئەوە 

بەڕاستی ئەوانە سەرزەنشت ناكرێن.
هەندێك لەو ڕۆژهەاڵتناس یان ڕۆژئاواپەرست یان بێ دینانەى 
سیستمى  بە  دەدات  رێگە  ئیسالم  چۆن  دەڵێن:  نەخۆشە  دڵیان  كە 
كەنیزەك؟ چۆن بوارى بۆ پیاو ڕەخساندووە كە خۆی خاڵی  بكاتەوە لە 
ژمارەیەك ئافرەتدا، بە مەبەستى چێژوەرگرتن و تێركردنى شەهوەتى؟
پێش ئەوەى وەاڵمى ئەم گومانە بدەمەوە كە دووژمنانى ئیسالم 
لەبارەى سیستمى كەنیزەكەوە دەى وروژێنن، دەمەوێت ئەم دوو ڕاستیە 

ڕوون بكەمەوە:
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1 ــ دروست نیە و حەرامە هیچ موسڵمانێك بچێتە الى هیچ دیلێكى 
ئافرەت كە لە جەنگدا دیل كراون، تاوەكو لەالیەن قازى موسڵمانانەوە 

بڕیار لەسەر بەكۆیلەكردنیان دەدرێت.
بچێتە الى هیچ  بۆ هیچ موسڵمانێك  نیە و حەرامە  2 ــ دروست 
دیلێكى ئافرەت دواى بە كۆیلە كردنیشی، تاوەكو نەبێتە كەنیزەك)ملك 

یمین(ى خۆی.
لە دوو حاڵەتیشدا نەبێت ئافرەتاىن دیىل جەنگ نابنە كەنیزەىك موسڵامن:

یەكەم: دەبێت ئەو ئافرەتە پشكى ئەو موسڵمانە بێت لە دەستكەوتى 

جەنگەكە.
دووەم:  ئەگەر هى كەسێكى تر بوو دەبێت لێى بكڕێتەوە.

دواى ئەوەیشى كە دەبێتە هى ئەو بۆى دروست نییە دەستى بۆ 
بۆ  ئەمەیش  دەبێتەوە،  پاك  )حيض(  نوێژى  بێ  لە  تاوەكو  بەرێت 
دڵنیابوونە لەوەى كە دووگیان نییە، پاشان كەى ویستى لێ بوو وەك 

خێزانەكانى خۆى دەچێتە الى.
دواى ڕوونكردنەوەى ئەم ڕاستیانە، ئێستا وەاڵمى ئەو گومانانە 
دەدەینەوە كە دوژمنانى ئیسالم دەی وروژێنن سەبارەت بە كەنیزەك 

إن شاءالله:
پێشتر باسی ئەوەمان كرد كاتێك ئافرەتێك دەبێتە كەنیزەكى موسڵمانێك 
ئەوا دروستە بۆ خاوەنەكەى هەروەك خێزانى خۆى سەرجێیی لەگەڵدا 
بكات، جا ئەگەر منداڵێكى لێى بوو ئەوا لە ڕوانگەى شەرعەوە دەبێتە 
دایكى منداڵ، لەم كاتەشدا حەرامە بۆ خاوەنەكەى كە بیفرۆشێت، خۆ 
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مردنى  پاش  ڕاستەوخۆ  ئەوا  نەكردبوو  ئازادى  مردو  پیاوەكە  ئەگەر 
گەورەكەى ئازاد دەبێت، هەروەها ئەو مافەشی هەیە كە داواى ئازادى 
خۆی بكات بە سیستمى موكاتەبە، ئەوكاتەش دەبێتە مرۆڤێكى ئازاد.
كەواتە ئیسالم كاتێك سیستمى كەنیزەكى بۆ گەورەكەى حەاڵڵ 
كردووە، بەم كارەى ویستویەتى چاكەیان لەگەڵدا بكات و لە كۆیالیەتى 
بكات...  رزگاریان  پێكردن  پیسی  داوێن  كارى  و  دەربەدەریی  و 
كۆمەاڵیەتیەكانى  سیستمە  لە  جەنگ  دیلى  ئافرەتانى  لەكاتێكدا 
تردا سووك و ڕیسوا و بێ ڕێز دەكران و لەناو زەلكاوى داوێن پیسیدا 
و  بەخێوكەر  ئافرەتانە  ئەم  كە  ئەوەى  بەهۆى  ئەوەش  دەكران،  نوقوم 
و  شەرەف  بە  نادەن  گوێ  گەورەكانیشیان  و  نیە  سەرپەرشتیاریان 
ناموسیان و غیرەت و جۆش و خرۆشیان ناجوڵێت بۆیان، بەو جۆرەى 
كە لەبەرامبەر خێزانەكانى خۆیاندا هەیانە، بەڵكو دواى بە دیل كردن 
و كۆیلە كردنیان كارى داوێن پیسی و زینایان پێ دەكەن و، بەم كارە 
پیس و بۆگەنەشیان خەریكى پارە پەیدا كردن و بازرگانى كردن و 

بەزاندنى سنورى حەرامكراوەكانن!!
بەاڵم ئیسالمى مەزن و شارستانى ڕازى نەبوو بەم بەدڕەوشتیە، ئەم 
پێداگربوو لەسەر  بەڵكو  رێگەیەى نەگرتەبەر لەگەڵ كەنیزەكەكاندا، 
پاراستنى ناوبانگ و ڕەوشتییان، هەروەك چۆن پێداگربوو لەسەر پاك 
و خاوێنى كۆمەڵگا لە گاڵوى زیناكاریى و باڵوبونەوەى بەرەاڵیی، 
تەنها و تەنها گەورەكانیان بۆیان هەبووە لەگەڵ كەنیزەكەكاندا بن و 
پێویست بووە لەسەرى كە خواردن  و پۆشاكیان بۆ دابین بكات و لە 
تاوان بیان پارێزێت و پێویستییە سێكسیەكانیان تێربكات ئەمە جگە لەو 
مامەڵە جوانەى كە لەگەڵیاندا دەكرا، هەتا دەگەیشتنە ئەو قۆناغەى 
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كە لەناخەوە هەستیان بەوە دەكرد كە ئیتر كاتى بەدەستهێنانى ئازادیە، 
دەهاتن داوایان لەخاوەنەكانیان دەكرد كە بەگوێرەى سیستمى موكاتەبە 
ئەگەر الى گەورەكەى  بكەن، خۆ  ئازادیان  نابوو(  داى  ئیسالم  )كە 
مایەوە و دووگیان بوو، وە بوو بە دایكى منداڵێك، ئەوە كەوتۆتە سەر 
رێگاى ئازادبوون، بەڵكو وەك خێزانى پیاوەكەى لێدێت، ئەویش بەهۆى 

ئەو مافانەى بەدەستیان دێنێتو ئەو رێزەى لێى دەگیرێت.
ئەمە لە كوێ و ئەو سیستمە كۆمەاڵیەتیانەى تر لە كوێ، كە 
بەچاوێكى سووك و كەم بایەخەوە تەماشاى كەنیزەك دەكات، بەوەى 
كە ناچارى دەكرد لەسەر ئەنجامدانى كارى داوێن پیسی و كرابووە 

كااڵیەكى هەرزان لەبازاڕى خراپەكارى و داوێن پیسیدا.
تری  ڕێگایەكى  ڕۆژهەاڵتیەكان  و  ئەوروپی  واڵتە  ئەمڕۆیش 
كۆیلەكردنى ئافرەتانیان گرتۆتە بەر، كورتەى ئەم رێچكەیەش ئەوەیە 
كە ئەو سیستمانە رێگەیان داوە بە داوێن پیسی و یاسایان بۆ داناوە  
و هەر واڵتێك دووپێى داگیركارانەى ئەو واڵتانەى تێ كەوتبێت ئەم 

كارانەیان تێدا باڵو كردۆتەوە.
جا ئێستا دەبێت بپرسین: كامەیە ئەو گۆڕانكارییەى كە بەسەر 
كۆیالیەتیدا هات كاتێك ناونیشانەكەى گۆڕا؟ كەرامەتى ئەو ئافرەتە 
نییە  ئەوەى  مافى  و  دەكرێت  لەگەڵدا  پیسی  داوێن  كە  لەكوێیە 
و  گەورە  نێوان  دەروونیەى  و  جەستەیی  قێزەونیە  ئەم  بكات؟  هیچ 

كەنیزەكەكان لەكوێ و ئەوەى لە ئیسالمدا هەیە لەكوێ؟
بەڵێ ئیسالم ڕاشكاوبوو لەگەڵ خۆیی و خەڵكیشدا، كاتێك وتى: 
ئەوە كۆیلەیە و ئەوانەیش كەنیزەكن و سنورى مامەڵە كردنیش لەگەڵیان 
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دەبێت  مرۆڤایەتى  هەتایە  هەتا  ئیتر  وت  نەى  بەاڵم  ئەوەیە  و  ئەوە 
وابێت، نەى وت ئەمە ئەو دۆخەیە كە شایانى كەرامەتى ئەم كۆیلەو 
جەنگە،  پێویستیەكى  ئەمە  وتى:  بەڵكو  داهاتوودا،  لە  كەنیزەكانەیە 
كاتێك بەكۆیلەكردنى دیلى جەنگ لەناو خەڵكدا دەبێتە باوى سەردەم.

بەاڵم ئەو شارستانیەتە پوچەى لەم سەردەمەدا هەیە ئەم ڕاشكاوییەى 
لە ناخی خۆیدا هەڵنەگرتووە، ئەو بە بەرەاڵیی و داوێن پیسی ناڵێت 

كۆیالیەتى، بەڵكو دەڵێت ) ئەمە پێویستیەكى كۆمەاڵیەتیە(

ئەى ئەم پێویستیە بۆچـــی؟

بە  سەرسام  ڕۆژهەاڵتى  و  شارى  ئەوروپی  پیاوى  ئەوەى  لەبەر 
شارستانیەتى ڕۆژئاوا نایەوێت سەرئێشەى بەخێوكردن  و سەرپەرشتى 
و  ڕابواردن  تەنها  ئەو  بكات...  دروست  بۆخۆى  خێزان  كردنى 
بەرپرسیارێتیەكى  كارەى هیچ  ئەم  ئەوەى  بێ  دەوێت  چێژوەرگرتنى 
لەسەر دروست بكات... الشەى ئافرەتى دەوێت بۆ خاڵى كردنەوەى 
كێیە  ئافرەتە  ئەو  نییە  بەالیەوە گرنگ  حەزە سێكسیەكانى خۆى، 
و چى هەستێكى هەیە بەرامبەرى و ئەمیش چی هەستێكى هەیە 
بەرامبەر ئەو ئافرەتە، ئەو ئافرەتە تەنها جەستەیەكە و بەبێ ویستى 
ئەمەى  دەبێت،  دەپەڕێت و سوارى  لێى  ئاژەڵ  وەك  پیاوە  ئەو  خۆى 
بەسەرى دێت تەنها لەالیەن یەك كەسەوە نییە، بەڵكو هەركەس رێى 

تێى بكەوێت ئەمەى لەگەڵدا دەكات.
لە  نوێدا  چاخى  لە  كە  كۆمەاڵیەتیەیە  پێویستیە  ئەو  ئەمە  ئا 

ڕۆژهەاڵت و رۆژئاوادا رێگە دەدات بە كۆیلەكردنى ئافرەتان.
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ئەى ئەو پێویستیە كۆمەاڵیەتیە كامەیە كە وابكات پیاوى رۆژئاوایی 
یان رۆژهەاڵتى بگاتە ئاستى )مرۆڤبوون( و حەزو ئارەزووەكانى ئەم 

هەموو دەسەاڵتەیان نەبێت بەسەریدا.
ئەو واڵتە رۆژئاواییانەى كە بانگەشەى شارستانیەت دەكەن و داوێن 
پیسیان هەڵوەشاندەوە، لەبەرئەوە ئەوكارەیان نەكرد چونكە كەرامەتیان 
ئەوەندە  رۆحیان  و  دەرونى  و  ئەخالقى  ئاستى  یاخود  داون،  ئازارى 
بەرزبوەتەوە كە ئیتر دەرهەق بە ئافرەتان تاوان نەكەن، یاخود وابەستەى 
سێكس نەبن، نەخێر، بەڵكو لەبەر ئەوەیە دۆخەكە گەیشتۆتە قۆناغێكى 

ئەوتۆ كە چیتر پێویست بەوە ناكات دەوڵەت دەستى تێ بخات.
دواى هەموو ئەم شەرمەزاریانە هێشتا رۆژئاوا دێت و كەش و فش 
و شانازی دەكات بەسەر موسوڵماناندا و رەخنە لە سیتمى كەنیزەك 
لە ئیسالمدا دەگرێت كە هەزارو سێسەد ساڵ لەمەوبەر هەبووە - كە 
سیستمێكى كاتى بووەو قابیلى گۆڕانە - كە زۆر زۆر رێزدار ترو پاك 
ترە لەو سیستمەى لە سەدەى بیستدا پەیدابووە  و ئەو شارستانیەتەى 
كەس  و  پێشكەوتنخوازە  سیستمێكى  كە  دەكرێت  هەژمار  وا  ئێستا 
نكوڵى لەو ڕاستیە ناكات و هەوڵ نادات بۆ گۆڕینى و كەسیش رێگر 
نیە لەوەى ئەو سیستمە بۆ هەتا هەتایە بمێنێتەوە و هەتا ئەوكاتەى 
سێكسیانەى  خۆشیە  چێژوو  لە  رۆچوون  و  سێكسی  پاڵنەرە  ئەم 

مرۆڤ هەبن ئەم سیستمەیش بەردەوام بێت!!
گومانى تێدا نییە ئەو بارودۆخە خراپ و داوێن پیسیەى كە لە 
باڵوبوونەوەى  پاڵنەرى  هاندەرو  بوەتە  هەیە،  رۆژئاوادا  شارستانیەتى 
داوێن پیسی و دانپێدانانى، جا ئەو داوێن پیسیە یاسایی بێت یاخود 

نا یاسایی بێت.
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ئەمە چیرۆكى كۆیالیەتی سەدەى بیستەمە لە ئەوروپا و واڵتانى 
بەكۆیلەكردنى  ئافرەت،  بەكۆیلەكردنى  پیاو،  كۆیلەكردنى  بە  تردا: 
نەتەوەكان، بەكۆیلەكردنى رەگەزەكان.... بەكۆیلەكردنى فرە سەرچاوە، 
هەبوونى  بەبێ  دەبنەوە  تازە  بەكۆیلەكردن  سەرچاوەكانى  بەردەوام 
بونیان  پێویستیانە  لەو  هیچكام  زۆر...  ناچارییەكى  یان  پێویستی 
بێنرخى  و  سوكى  و  رۆژئاوا  خوێڕیەتى  تەنها  هەیە  ئەوەى  نییە، 
رۆژهەاڵتە، ئامانجى گاڵویانە بۆ دەسەاڵتدارى و نزمبونەوەیان لە 

رێگاى داوێن پیسی و پێشێل كردنى كەرامەتى مرۆڤ....
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ئەى ئەو كەسانەى بە دواى ڕاستیدا دەگەڕێن

ئەمەبوو سیستمى كۆیالیەتى لە ئیسالمدا: الپەڕەیەكى پرشنگدار 
لە مێژووى مرۆڤایەتى و شانازیەكى گەورە لە تۆمارى مرۆڤایەتیدا، 
خۆتان بینیتان ئیسالم هەموو رێگا ئیجابیەكان  و بنەما یاساییەكانى 
كۆنەكانى  سەرچاوە  هەموو  كۆیلە،  ئازادكردنى  بۆ  بەر  گرتۆتە 
بەكۆیلەكردنى وشك كردووە بۆ ئەوەى جارێكى تر دووبارە نەبنەوە، تەنها 
یەك سەرچاوەى هێشتۆتەوە كە بریتیە لە كۆیلەكردنى دیلى جەنگ 
كاتێك جەنگەكە جەنگێكى شەرعی بێت ...، ئەم سەرچاوەیەیشی 
لەبەر پێویستی جەنگ وشك نەكردووە، كە رەنگە هەر پێویستیشی 
نەبێت پەناى بۆ بەرێت، یان لەبەر پێویستیەكى كۆمەاڵیەتى كە رەنگە 
بەرژەوەندیەدا هەبێت بەهۆى ئەوەى پەیوەندى  خێر لە هێنانەدى ئەو 
بەسەریاندا  نەتەوەگەلێكەوە كە ئیسالم دەسەاڵتى  بە واڵت و  هەیە 
ناشكێت، یاخود پەیوەستە بەبەرژەوەندى نەتەوەیەكەوە كە وەكو یەك 

خێرو خۆشی دەهێنێت بۆ پیاوو ئافرەتیان.
هەروەها بینیتان كە یەكێك لە گەورەییەكانى شەریعەتى  ئیسالمى 
موسڵمانانى  پێشەواى  كە  ئەوەبوو  كۆیالیەتیدا  سیستمى  بوارى  لە 
لەگەڵ  فراوانەكانى  دەسەاڵتە  بەكارهێنانى  بە  كردووە  سەرپشك 
دیلى جەنگ، بە هەڵبژاردنى یەكێك لەم چوار حاڵەتە: ئازادكردنى 
ئەم  لەسەر  كردن،  كۆیلە  یان  كوشتن  یان  بریتى  بە  یان  منەت  بە 
بنەمایەش گەورەى موسڵمان بۆی هەیە لەگەڵ واڵتانى ناموسوڵماندا 
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پەیماننامە ببەستێت بۆ ڕێگری كردن لە بە كۆیلەكردنى دیلەكان  لە 
هەموو جۆرە جەنگێكدا، هەروەك( محمد الفاتح )لەگەڵ دەوڵەتەكانى 
سەردەمى خۆیدا رێك كەوت لەسەر كۆتایی هێنان بە بەكۆیلەكردن.

لەو ساتەدا كە ئەم رێكەوتنە تیایدا روودەدات ئیسالم دەگەڕێتەوە 
بۆ بنەما گەورەكەى خۆى كە بەوپەڕى راشكاویەوە بڕیارى لەسەرداوەو 
ڕێزو  مافی   )(( هەموان  بۆ  یەكسانى  هەموان،  بۆ  ئازادى  دەڵێت: 

كەرامەتى مرۆڤانە بۆ هەموان!!
ئەمە جەخت لەوە دەكاتەوە كە ئیسالم بە حەوت سەدە پێش رۆژئاوا 
كەوتووە لە ئازادكردنى كۆیلە، بەرلەوەى شۆڕشی فەرەنسی لە ئەوروپادا 
شانازى بكات بە ئازادكردنى كۆیلەوە، پێش ئەوەى ئەبراهام لنكۆڵن باسی 
ئازادكردنى كۆیلە بكات لە ئەمریكا، پێش ئەوەى نەتەوە یەكگرتووەكان 

بنەماكانى مافى مرۆڤ لە جیهاندا رابگەیەنێت.
هۆشیار  ژیرى  كەسانى  الى  باوەڕە  ئەو  زیاتر  ئەمانە  هەموو 
دەچەسپێنن كە ئیسالم دینى ئازادكردن و ئازادیە، بەرنامەى پاراستنى 

))( لەڕاستیدا ئیسالم عەدالەتى بۆ هەمووان هێناوە نەك یەكسانى، چونكە لە 
هەندێك كاتدا یەكسانى دەبێتە هۆی ستەم لە چینێك وەك ئەوەى بتەوێت بە پێوەرى 
یەكسانى جل و بەرگ بۆ منداڵەكانت بكڕیت، لێرەدا ئەو بڕەپارەیەى تەرخانى 
دەكەیت بەیەكسانى لە نێوانییاندا بۆ بچوكەكان لەبەر كەمى نرخ چاك و گونجاوە، 
كرد،  گەورەكان  لە  ستەمت  لێرەدا  تۆ  كەواتە  نەگونجاوە،  گەورەكان  بۆ  بەاڵم 
ئەگەر بڵێیت بڕێكى زۆر پارەیان بۆ تەرخاندەكەم ئەوا بچووكەكان دواى كڕینى 
جل و بەرگەكە هەندێك پارەیان بۆ دەمێنێتەوە لە كاتێكدا گەورەكان هیچییان بۆ 

مح  دەفەرموێت: ]جح  لێرەشدا هەر ستەم ڕوویدا خواى گەورەش  نامێنیتەوە، 
مخ[ واتە دادپەروەر بن ئەوە لە خواترسان و پێكانەوە نزیكە .. وەرگێڕ جخ 
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كەرامەت و ژیانى مرۆڤە... تا ئەو كاتەى ژیان بەردەوامى هەبێت و 
گۆى زەوى مرۆڤى لەسەر بژی!!

شیوعیەكان  و  پەرستان  رۆژئاوا  و  رۆژهەاڵتناسان  با  ئیتر  جا 
بزانن كە ئەم ئیسالمە  بێدینەكانى دوژمنى ئیسالم ئاگاداربن و  و 
بەردەوام  سیستمە  و  بەرنامە گشتگیر  و  نەمر  خواى  دینى  مەزنە 
سەر  بۆ  بەزاندووە  داى  مەزن  خواى  كە  بوەوەكەیەتى....  نوێ 
پێغەمبەرەكەى((، بۆ ئەوەى لە ژێر سایەى بنەماكانى ئازادى  و 
برایەتى  و یەكسانیدا ببێتە هۆى هێنانەدى كەرامەتى مرۆڤەكان و 
بەختەوەرى خێزان و یەكێتى كۆمەڵگە و سەقامگیرى مرۆڤایەتى....
لەسەر بانگخوازانى ئیسالمى پێویستە لەهەر شوێنێك بن دەست 
بۆ سەرجەم  ئیسالم  راستیەكانى  دەرخستنى  بۆ  جوڵەكردن  بە  بكەن 
خەڵكى، پەردەى گومان و تراویلكەى تۆمەتباركردنى ئیسالم لەسەر 
چاوى خەڵكى البەرن، بۆ ئەوەى كاتێك نیشانەكانى راستى شتەكان 
دەركەوتن  و بەڵگەكان روون بونەوە بۆیان، ئیتر ئەو دەرونانەى سەرسام 
ماون بێنە ناو باخچەى باوەڕ و بەهەشتى پڕ لە دڵنیاییەوە و ببن بە 
یەكێك لەو باوەڕدارانەى كە بەهێزترین باوەڕ و جۆش وخرۆشیان هەیە 
بۆ ئیسالم و پڕبن لە وزە بۆ كاركرن و بانگەوازكردن و تێكۆشان لە 

پێناوى ئیسالمدا.
ئیمان بەم جۆرەیە، كاتێك خۆشیەكانى تێكەڵ بەدڵ بوون، ئیتر 
پلەكانى  بەرزترین  بەرەو  بەرزبوونەوە  بۆ  دەنێت  بەخاوەنەكەیەوە  پاڵ 
پلەكانى  باشترین  و  قارەمانێتیەكان  هەڵویستە  مەزنترین  و  كەماڵ 

لەخواترسان و شەیدایانى رێى خوا.
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هەروەك چۆن قوتابخانەكەى محمد )( كەسانى وەك ئەبا بەكر 
و عومەر و خالد  و ئوسامە  و خەنسا  و دایكى عەممارى بەرهەم 

هێنا، ئەمیش كەسانى مەزن و نەمر بەرهەم دێنێت.
بزاوتى  بكەونە  ئیتر   - ئیسالم  رێى  بانگخوازانى  ئەى   - بۆیە 
بانگخوازیى زیاتر و گەیاندنى رێنماییەكانى دین، بەڵكو گەنجانى 
موسڵمان ببینین واز لە گومڕایی بهێنن  و بگەڕێنەوە بەرەو ئیسالم، 
بەڵكو لە ئاسۆوە سەرقافڵەى كاروانی ئیسالم ببینین كە دەكشێت و 
لەگەڵ خۆیشیدا سەربەرزى دزراوى ئیسالم و شكۆى ون بویى و ئەو 
شارستانیەتەیشی هێناوەتەوە كە سەردەمەكان خامۆشیان كردووە. كە 

ئەم كارەیش بەالى خواوە قورس و گران نیە.
مص[ التوبة 05). خص  حص  مس  خس  حس  ]جس 

واتە: ئێوە كار بكەن و خواو پێغەمبەرو ئیماندارانیش كارەكەتان 
دەبین ..

دوایەمین نزاشامن 

سوپاس و ستاییشی پەروەردگارى جیهانیانە
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