ت زی  :٥٥حاميد :جيهاد دەب وەك مود ل کی کۆن سهير بکرێ و ئيزنی
پ نهدرێ وەك ئاسانسۆڕ کی ڕاستهوەخۆ بۆ گهييشتن به بهههشت
که کی لی وەرگيرترێ
به دوای کارەساتی ١١ی سپتامبری سا ی  ٢٠٠١له ئهمريکا ,زۆربهی
عالمان و ڕووناکبيرانی ئيسﻼمی ههو يان داوە وە م کی دروست
لهههنبهر ئهو مرۆڤ کوژييه بدۆزنهوە .پشک نهری ناودار يوسف
ئهلقهرەزاوی " "Yūsuf al-Qaradāwīڕسا هيهکی دوور و در ژی له ژ ر
ناوی "له جيهاد ت بگهين" نووسيوە بۆ ئهوەی پ داويستييهکانی شهڕخوازی
به لکاندن به کار کی ئيﻼهيهوە ڕوون بکاتهوە .ههروەها ويستويه
بيسهلمين که تاوانکارەکانی ١١ی سپتامبر به پ ی پرنسيپهکانی ئايينی
ئيسﻼمی هه س و کهوتيان نهکردووە.
من ئهو کات خۆم لهگهڵ  ١٤٠٠ﻻپهڕەی کت بهکهی ماندوو کرد و
بهدوای به گهيهکی گونجاو کهوتبووم به م بهداخهوە هيچ به گهيهکم ت دا
نهدۆزييهوە .ئهلقهرەزاوی " "Al-Qaradāwīجياوازيی دادەن ت لهن وان
"شهڕی خۆپار زيی" که ئهگهر ب ت و و تهکهی ياخود ئايينهکهی
بکهو ته ژ ر مهترسيهوە لهسهر ههموو موسو مان ک واجيبه؛ و "شهڕی
سنوورشک نی و دەستدر ژی" که له خزمهت ب وکردنهوەی ئايينی
ئيسﻼمدا ب ت .له حا هتی شهڕی خۆپار زييدا دەتوان و دەب ههر
موسو مان ك دەست بۆ چهك بهرێ تهنانهت ئهگهر بهرپهرسانی و تهکه به
ش وەی فهرمی بانگهوازی جيهاديان بۆ ئهو کارە نهداب  .ئهو هه س و
کهوته له ئهگهری شهڕی سنوورشک نی و دەستدر ژيکردن بۆ و تانيتردا
ش واز کيتر بهخۆيهوە دەگر ت .ل رەدا ئهرکی شهڕەکه لهسهر شانی
حاکمان ياخود خهليفه ئيسﻼمييهکانه که دەتوانن بۆ پ که نانی جيهاد
موسو مانان هان بدەن و بڕيار بۆ شهڕ بدەن .ئهگهر ئهو بڕيارە بدرێ،
دەب ههر موسو مان ك سهری بۆ دانهو ن و به ب ئهمﻼ و ئهوﻻ وەدوای
بڕيارەکه کهوێ.
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ئهو بارودۆخه تهوەر کی باوەڕپ کراوی ئايينيه ،که ڕاستهوخۆ له
پهرتووکی قوڕئان و هه س و کهوتی پ غهمبهرەکهی سهرچاوەدەگر ت.
باسکردن لهسهر چهمکهکانی وەك" :بچووك" و "مهزن" ياخود "جيهادی
ڕاستهقينه" تهنيا يارييهکی ووشهيی به تهوەرەکهيه .تهنانهت ئهگهر
جياوازيش له ن وانيان دابايه ،يا ئهگهر به گهی پ ويستيش له پهرتووکی
قوڕئاندا ههب ت – ياساکانی رەوته سهرەکيهکان ،تهفسيری تايبهتيی خۆيان
بۆ پ که نانی ڕووداوەکان ههيه.
جيا لهوەش ،ل رەدا مانای چهمکهکان زۆر گرنگ نين ،باوەکوو ئهوە
کونس پت و کاردانهوەن که له پشتی تهوەرەکان ڕاوەستاون .بۆ و نه
کرداری "جيهاد" له پهرتووکی قوڕئاندا که بهڕوونی به مانای "شهڕ له
ڕ ی خودا" دا هاتووە ،له هيچ ج گايهکيتری پهرتووکهکهدا لهگهڵ حا هته
دەروونی ياخود رۆحانی و واتاييدا نابينرێ .سهرەڕای ئهوەش له
پهرتووکی قوڕئاندا چهمکی يقتل " "yaqtulکه به "کوشتن" ياخود شهڕی
چهکداريی مانا دەکر تهوە بوونی ههيه .ههموو ئهو سووڕانهی ئهو
چهمکهيان ت دا هاتووە ،جهخت لهسهر هه س و کهوتی شهڕخوازانه
دەکهن که وەك ويست و ئهمری ڕاستهوخۆی خودا بڕيار بۆ سهربڕين و
کوشتنی مرۆڤی ب دين دەدرێ.
تهنانهت ئهو  ١٢٠عالمه ئيسﻼميانهی له سهرانسهری جيهانهوە
ناميلکهيهکی ڕەخنه ئام زيان دژ به ه رشکارييهکانی داعيش
ب وکردۆتهوە ،کونس پت و جيهادی خهليفه ئيسﻼمييهکان ڕەد ناکهنهوە،
باوەکوو تهنيا سهرۆکی داعيش واته ئهلبهغدادی " "al-Baghdadiبه
خهليفهی ڕاستهقينه دانان ن و جيهادەکهی به فهرمی ناناسن .ئهو ناميلکه
سهرئاوا هيه به ڕاشکاوی له ڕوانگهی سياسييهوە بڕيار دراوە چونکه
ههر ههموو ئهو عالمه ئايينيانه لهژ ر کارت کهری سياسی سهرۆکی
و تهکهياندان .چونکه ئهگهر ئهوان و تی خهﻻفهت و جيهادی
ئهلبهغدادی يان به فهرمی بناسيبايه ،ئهوکات دەبوو ئهو شا و
سهرکۆمارانهی پارەيان ل وەردەگرن و ژيانيان بۆ دابين دەکهن له
خۆيان بڕەنج نن و بارودۆخی خۆيانی پ خراپ بکهن.
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لهبهر ئهو هۆيانه ،من به کات به ههدەر دانی دەزانم له چهمکهکان به
ش وەيهکی ئاکرۆباتيك که ك وەربگرم و کونس پتيهکه که له کردەوەيهکی
گهل ك تووڕەوە سهرچاوەی گرتووە به ڕازاندنهوەيهکی مانادار ههميسان
زيندوو بکهمهوە .نا ،جيهاد وەك چهمک کی شهڕخوازانهيه و ههر واش
دەم ن تهوە .جيهاد کردەوەيهکی عهمهلييه و وەك خۆی دەم ن تهوە ،که ئ ش
و چارەڕەشی و کاولکاريی بۆ مرۆڤی ڕابردوو و ئهمڕۆی به دياری
ه ناوە و بهردەوام دەشيه نی .ئهو چهند مليۆن مرۆڤانهی له شهڕە
داگيرکارييهکانی ئيسﻼميدا له م ژووی ١٤٠٠سا ی ڕابردوودا گيانيان له
دەست داوە ،وەك قوربانيانی ڕاستهوخۆی ئهو شهڕە به ناو پيرۆزە له
ئهژمار د ن .به مليۆنان ژن و کچ و منداڵ که وەك کۆيلهی شهڕ له ﻻيهن
شهڕکهرانی ئايينيهوە به ديل گيراون ،دەستدڕ ژی س کسيان لهسهر کراوە
و کڕين و فرۆشتنيان پ کراوە ،ئهوانه هيچ مانا و تامهزرۆييهك به
گۆڕان بهسهرداهاتنی چهمکهکه نادەن و له کارەساتهکان هيچ شت ك کهم
ناکهنهوە.
بهو هۆيهوە چاوەڕوانی من له عالم کی مود ڕنی وەك ئ وە ئهوەيه که
ئيتر ههوڵ نهدەن ئهو چهمکه به ڕۆح کی مرۆڤ خۆشهويستانهی نو وە
بلک نن يا ههو ی زيندوو کردنهوەی بدەن ،به کوو دەستی ل هه گرن و
بيخهنه زب دانی م ژووەوە و بۆ ههميشه له گۆڕی ن ن .من پ مخۆشه له
ئ وە ببيستم که چهمکی "ئاشتی" و "شهڕ" له ن وان خه کانی ئهمڕۆييدا
ئهرکی ئايين نين باوەکوو ئهرک کی ن ونهتهوەيی ياسايين و دەب له ﻻيهن
بهڕ وەبهران و پسپۆرانی مافی مرۆڤی جيهانييهوە بهڕ وە بچن و ڕوون
بکر نهوە .جيهاد ک شهيهکی دنيای کۆن و دو ن بوو ،شهڕيش ههر
شهڕە ،ئيتر پ ويستی بهوە نييه بهسهريدا هه ب ن ،تهنانهت ئهگهر بۆ
خۆپار زيش ب  .ژيان ژيانه و ئ مهش ئهمڕۆ بۆ چ ژوەرگرتن لهو ژيانه
کورته لهسهر سهکۆی ئهم جيهانه ڕاوەستاوين ،بۆ ئهوەی شت ك يا
کار کی ئهر نی ف ر بين و وەك چاوساغ ك بو کۆمه گاکهمان بين ،به م
ئيتر بههۆی چاوەڕوانی مرۆڤ له ئيمه وەك ڕۆشنبيرانی دنيای ئيسﻼم،
ناب خۆمان قوربانی بکهين چونکه ئهو کارە دەب ته هۆی پ کهاتنی
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ئيديۆلۆژييهکی فناتيکانه .ههروەها ههر کهس شهڕخوازی و مردنی
مرۆڤ به خوداوە بلک نی ياخود وەك گاڕانتييهك بۆ ژيانی دوبارەی
دابن  ،دەب وەك دوژمن کی مرۆڤايهتی چاو ل بکرێ و به ب بهزەيی
پ داهاتن له کۆمه گا دوور بخر تهوە!

در ژەی ههيه ...

ئايا هوم دی ڕزگارکردنی ئايينی ئيسﻼم ه شتا ههر ماوە؟

٢٣٦

