ت زی  :٣٨ﺣﺎﻣﺪ :خودا له پهرتووکی قوڕئﺎنﺪا ئيزن به ﻣرۆڤ نﺎدا لهسهر
ﻣهيلی خۆی پهيوهنﺪييهکهی لهگهڵ ئهو ديﺎری بکﺎت .پﻼن و بهرنﺎﻣهکهی
يﺎسﺎيه و ج ی ﻣﺎﻣهله نييه
خودا به ڕوونی له پهرتووکی قوڕئاندا ڕايدهگه ن  ،چ شت کی له مرۆڤ
دهو ت:

"من ههر بۆيه جندۆکه و مرۆم دروس کرد ،بمپهرهستن) ".سووڕهی ٥١
ئايهی (٥٦
ل رەدا خودا مرۆڤ وەك کهرەسه ياخود شت و مهک کی پهيوەندايهتی
سهير دەکا که خۆی ناوی "پهيوەندايهتی خۆشهويستی" لهسهر داناوە .ئهو
شته من وەبير چيرۆکی پاشايهكی ناعادڵ دەخاتهوە که زۆر زا مانه
حکوومهتی کردوە و جار کيان جل و بهرگی خۆی گۆڕيوە و خۆی
ت که وی خه کهکهی کردووە بۆ ئهوەی بزان خه کی سهبارەت بهو
چۆن بير دەکهنهوە و چی لهسهر دە ن .به م کات خه کی ئهويان لهسهر
شهقامهکه ناسيهوە ،به ترسهوە ڕايان کرد و خۆيان له ما هکانياندا
شاردەوە .پاشا ههستی به کابرايهکی وەرز ر کرد که له پهنا کووچهيهکی
تاريك خۆی مات کردبوو .لهپڕ کدا پياوە ههژارەکه به لهرزەوە له
بهرانبهر پاشادا ڕاوەستا" .بۆچی بهو ش وەيه دەلهرزی؟" پاشا ل ی پرسی.
وەرز رەکه وە می دايهوە "جهنابت شای منی ،من له ههنبهر جهنابت
ترسم ههيه!" .پاشاکه له وە ميدا به تووڕەييهوە پ ی دە " :پ ويست ناکا
له من بترسن .تهنيا دەب منتان خۆش بوێ!"
خودا ژيانی به مرۆڤ نهداوە بۆ ئهوەی چ ژی لی بهرێ ،به کوو تهنيا
بۆ ئهوەی سهری لهبهر دانهو ن و پﻼنهکهی بۆ مسوگهر بکا .خودا
ياسای گهل ك توند و تيژی بۆ مرۆڤ داناوە ،که دەب بهڕ وەيان بهرێ .له
ڕ گای دوورەوە له مرۆڤی دەوێ که خۆی له تاوان دوور ڕاگرێ و له
ئهگهری بهڕ وەبردنی تاوان و تاوانکاری به دەستی خۆی تۆ هيان ل
دەست ن تهوە .تهنيا ئهوکاتهی مرۆڤ سهری بۆ دانهو ن و ياساکانی
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بهڕ وەبهرێ ،ههست به د ۆڤانی و خۆشهويستييهکهی دەکا .ل رەدا چ
ج گايهك بۆ خۆشهويستييهکی دوو ﻻيهنه دەه تهوە؟
موسو مان و کۆمه ی ئيسﻼمی له پهرتووکی قوڕئاندا وەك باشترين
کۆمه گا سهير دەکر ن ،که تا ئهو کاته جيهانی مرۆڤايهتی بهخۆوەی
نهبينيوە ،چونکه گۆيا ئهوان بانگهواز بۆ کاری چاك دەکهن و کاری
خراپ و تووڕە ياساغ دەکهن .تهنانهت ئهو بهسهردا هه کوتنهی کت بی
قوڕئانيش کات دەگوترێ که خودا هاوکات ،ڕق و کينهی خۆی له ههنبهر
دوو کۆمه ی يههوودی و مهسيحی دەدرک ن :

"ئ وە چاکترين کۆمه ن لهناو مهردمی دنيادا سهرووهه دا؛ فهرمان به
چاکه دەدەن و ڕێ له ناڕەوا دەبهستن .باوەڕيشتان به خوا ههيه .خۆ
ئهگهر ئههلی کت بيش بڕوايان به نابا ،بۆيان چاکتر دەبوو .ئهوانيش
ئيوايان ت دا که بهبڕوان؛ بهشی زۆريش له ڕ ی خودا ﻻيانداوە".
)سووڕهی  ٣ئايهی (١١٠
زۆربهی موسو مانان ئهو سووڕەيه به ش وەيهك ل کدەدەنهوە که تاوان
دەب به شهڕ و ڕق و کينه و تووڕەيی وە م بدر تهوە .دادپهروەرانی
شهريعهت له عهڕەبستانی سعودی ،ئ ران يا باندا ئاچ ""Banda Acehی
و تی ئيندۆنيزيا که فهرمانی قامچيکاريی مرۆڤ لهسهر خواردنهوەی
ئه کۆڵ يا بهردەبارانکردنی زيناکار دەدەن ،خۆيان بهو سووڕەيهوە
هه واسيوە .باوەڕپ کراوانی ز دەڕۆ که شا و دەبهنه سهر بهڕ وەبردنی
زەماوەند و شادی خه کی دەش و نن و ئهسيد به دەموچاوی سهماکهر دا
دەکهن ،خۆيان وەك بهڕ وەبهری پﻼنی ئيﻼهی دەناس نن .کوشتنی
نامووسی و زۆرەملی لهههنبهر ئهو ژنانهی دەيانهوێ لهسهر پ ی خۆيان
ڕاوەستن و ژيانی خۆيان لهسهر مهيلی خۆيان بهڕ وەبهرن ،به گشتی
بههۆی ئهو سووڕەيهوە به فهرمی دەکر ن.
خودا دەبوو بيزانيبا که له ن وان باوەڕپ کراواندا زۆر کهس ههن له
پﻼنه شاراوەکهی بۆ پهيوەندايهتی ن وان مرۆڤ و خۆی که ههو ی
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چارەکردن له ڕ گای عيرفانهوە دەکا ،ت ناگهن .زۆربهی باوەڕپ کراوان
چ له ڕابردوودا و چ لهمڕۆدا پهيوەندايهتی لهگهڵ خوداکهيان به ش وەی
ستوونی )عمودی( ت دەگهن :خودا له "سهرەوە" ئاخهفتن دەکا و فهرمان
دەدا ،مرۆڤ له "ژ رەوە" به ب ڕەخنه دەب سهری بۆ دانهو ن و
فهرمانهکان بهڕ وە بهرێ .تهنيا بهو ش وازە دەتوان خۆی ڕزگار بکا.
من ئهو شته ڕەد ناکهمهوە که مرۆڤ دەتوان کت بی قوڕئان به چهندين
ش واز بخو ن تهوە و ل ی ت بگا .سهرەڕای ئهوەش بۆ ئهو کارە
چاوەڕوانی له مرۆڤ بۆ پلهی خو ندەواری و ل ت گهيشتنی دەکرێ و
بهتايبهت ئهو مرۆڤانهی بهستراوە به مهبهستی سياسی خۆيان ،چهشنی
خو ندنهوەکه دياری دەکهن .به پ ی بارودۆخ مرۆڤ دەتوانی له مانا
ڕاستهقينهکهی ت بگا ،ئهگهر خۆی پ ی خۆش ب  .يا ههوڵ بدا ئا ۆزی
نهکا و تهنيا له مانا ساکارەکهی ت بگا.
ئهو هه س و کهوته له ﻻيهن زۆربهی عالمان و ڕاو ژکارانی
ئيسﻼميهوە بهو ش وەيه بهڕ وەدەچ  :خودا مرۆڤی خو قاندووە و ههر
خۆشی ﻻوازی و خا ه باشهکانی چاکتر له ههموو کهسيتر دەناس  .بۆ
ئهوەی مرۆڤ لهههنبهر ﻻوازييهکانی پار زگاری بکا ،چۆنيهتی هه س و
کهوتيشی بۆ دياری کردووە که دەتوان له ياساکانی شهريعه دا
بيانخو ن تهوە .ههر کهس پهيڕەوی له ياساکانی شهريعه بکا ،پشتيوانی له
پﻼنی خودا دەکا و دەتوان چاوەڕوانيی د ۆڤانيهکهی ب ت .به م بهداخهوە
زۆربهی مرۆڤ ناتوانن پﻼنی ئيﻼهی بهڕ وەبهرن ،ههر بهو هۆيهشهوە
دەخر نه جهههننهمهوە!

در ژەی ههيه ...

ئايا هوم دی ڕزگارکردنی ئايينی ئيسﻼم ه شتا ههر ماوە؟

١٨٠

