ت زی  :٥١حاميد :ئاشتيخوازی له کت بی قورئاندا ويست کی بهردەوام
نييه ،باوەکوو هه بژاردەيهکی سترات ژيکی کاتييه .لهجياتی ئاشتيخوازی
بانگهوازی شهڕخوازيی دەدرێ
ئهگهر تاوانی شهڕخوازی کتيبی قوڕئان تهنيا بۆ بارودۆخی سياسی
سهدەی حهوتهم بگهڕ نينهوە ،ئهوا بهردەوام به دەوری بازنهيهکدا
خوﻻوينهتهوە .و ناکردن و ڕوونکرنهوەی بارودۆخی شهڕخوازيی ئهو
سهردەمه له ﻻيهن ئ وەوە بۆ من ڕەنگه زۆر ئاشکرا ب ت به م بۆ
باوەڕمهندی ئاسايی و تهنانهت بۆ زۆربهی ئايين ناسان ،ئهو پرسيارە ب
وە م دەم ن تهوە که بۆچی خودا م ژووی ئهو شهڕکهرە ئاکارک وييانه له
پهرتووکی کۆتايی خۆيدا دەگونج ن  .بهتايبهت که خودا دەيهوێ
باوەڕپ کراوان وەك مانيفيست کی د ۆڤانی ل ی ت بگهن  ...بۆچی بهسهر
کوژرانی شههيداندا هه دە و ستايشی شهڕخوازی دەکا ،لهجياتی ئهوەی
تف و لهﻋنهت لهو کارە بکا ياخود باوەڕپ کراوان لهو کارەساته ووشيار
بکاتهوە؟ بۆچی خودا خۆی وەك شهڕکهر کی چاﻻك بهشداريی لهو
کارەساتانه دەکا و مردن وەك ئهزموونيکی جوان به موسو مانان نيشان
دەدا؟
به  ،سروشتييه که پهرتووکی قوڕئان بهشی واشی ت دايه له ههنبهر
ئاشتيخوازيدا هه س و کهوتی نهر نی ناکات .به م کام ئاشتيخوازيی؟ ئايا
له پهرتووکی قوڕئاندا باس لهسهر ئاشتيخوازيی وەك ئارەزووی
بارودۆخ کی بهردەوام بۆ ههموو کات و سات ك کراوە؟ بهداخهوە نا .باس
تهنيا لهسهر ئاگربهست يا تهقهوەستان کی سترات ژيکيی کاتييه .ئ وە خۆتان
ئايهيهكتان له سووڕەی  ٨به به گه ه ناوەتهوە ،که ت يدا هاتووە:

"ئهگهر ئهوان داواکاری ئاشتيخوازين ،ئاشتيخوازييان بۆ ڕوون کهوە و
متمانهت به خودا ههب ! ئهو ئهو کهسهيه که گو ی ل تانه و ئاگاداری
ههموو شت که".

ئايا هوم دی ڕزگارکردنی ئايينی ئيسﻼم ه شتا ههر ماوە؟

٢٢٢

دادپهروەرانه دەبوو که ئ وە پ شنياری ئايهيهکی تر بدەن که له
ڕوانگهی کاتييهوە دواتر گوتراوە و دە :

"سس مهبنهوە و داوای شهڕو ستانی مهکهن؛ ههر ئ وە بهسهر ئهواندان؛
ئ وە خوداتان دەگه ه و ههرگيز پاداشی خهباتهکهتان ل کهم ناکاتهوە".
)سووڕهی  ٤٧ئايهی (٣٥
کهوابوو خودا چی دەوێ؟ پﻼنهکهی چلۆنه؟ ئايا ئ ستا داوای
ئاشتيخوازی دەکا ياخود دەيههوێ محهمهد و ﻻيهنگرەکانی بهشهڕب ن
ئهگهر شانسی بردنهوەی شهڕەکهيان ههب  ،و شهڕ بوەست نن کات ك داوای
ئاگر بهست بکرێ بۆئهوەی بتوانن خۆيان باشتر ئورگانيزە و چهکدار
بکهن؟ ئايا ئهو کارانه ويست و خواستی خودايه يا ههموويان پهيوەنديی
ستراتيژيکی و تاکتيکيان به محهمهدەوە ههيه؟ ههروەها باوەڕپ کراو کی
ئهمڕۆيی به چ ش واز ك دەتوان لهو ئايانه که ك وەربگر ت؟
تا ئهو کاتهی زانای ئايينی يا باوەڕپ کراو ههبن و لهسه ئهو کارە
سوور بن که ئهو گوتانه ،گوتهی کۆتايی و ڕاستهوخۆی خودان ،ناتوانين
ئهو ئايه شهڕخوازانه پاسيڤ و ناچاﻻك بکهينهوە .ههروەها تا ئهو کاتهی
ئهو ئايه شهڕخوازانه لهناو نهچن و ناچاﻻك نهکر نهوە ،ناتوانين ب ين
داﻋيش و ت ڕۆريستهکانيتر که کی نابهج لهو گوتانه وەرناگرن .دژ و
پ چهوانهيی و له بهرانبهر يهکتر ڕاوەستانی ئايه ئاشتيخواز و
شهڕخوازەکانی ناو پهرتووکی قوڕئان ناب له خزمهت ئهوە دابن که
ﻻيهن ك ڕ پ داويهتی زياتريان پ بدرێ له ﻻيهنيکيتر .به گشتی دەب
هيچکام له سووڕەکانی پهرتووکی قوڕئان لهمڕۆدا ئهو ئيزنهيان پی
نهدرێ وەك ڕاو ژکار و ڕێ پ شاندەر بۆ هه س و کهوت و مامهلهی
سياسی که کيان ل وەرگير ت.

در ژەی ههيه ...
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