
   
 نەک شێرزاد حەسەن   .. بووم من  

 نووسینی: دکتۆر شێرکۆ کرمانج
 

 
+ روونکردنەوەیەک: ساڵو.. ماوەی هەفتەیەکە کە میوانانی تۆڕی کۆمەاڵیەتی سەرقاڵی 

راستەوخۆی نێگەتیڤ و هەم پۆزەتیڤ بوون، سەبارەت بە چەند گرتەیەکی ڤیدیۆیی  کاردانەوەیەکی 
کە من تیایدا هەندێک روانینی خۆم خستۆتە ڕوو سەبارەت بە نالەباری دۆخی سیستمی پەروەردە  

کە پتر تەنگژەیەکی   ،دالەسەر چەند ئاستێکی جیاوازلەسەر ئاستی دونیا و عیراق و کوردستان، 
بڕگەیەی کە تیایدا ئاماژەم بەوە کرد کە وانەکانی پەروەردەی ئایینی   ت بەو دروست کرد پەیوەس

خوڵقاندنی  دەکرێت ببێت بە مایەی   یە ولەوەداکە  قۆناغی سەرەتایی و ناوەندی بۆشاییەکی تێدایە 
جیاکردنەوەی مەزهەبزەدەیی و هەم رۆحی بەدکارانەی "داعش" ئاسا، کە بۆ  رۆحی توندوتیژی و خۆ 

ینەوەیەکی ئەکادیمستانەی "دکتۆر شیرکۆ  بۆچوونەش پشتم بەستبوو بە توێژ و  دەربڕینئەم 
کە من بووم بە خاوەنی ئەو روانینە  ، بەاڵم کە کۆی دیدارەکەم بە جۆرێک مۆنتاج کراوە کرمانج" 

زایەکی بواری سیاسەت و ئایین پێیگەیشتووە، ەرشێرکۆ کرمانج کە ئەم خۆی وەک شا نەک دکتۆر 
م، دەنا ئاماژەم پێنەدەدا، بەاڵم لەم  -و مەترسی و روانینەی دکتۆر شێرکۆدیارە من هاوسۆزی ئە

نووسینەی کە دکتۆر خۆی بە خوایشتی خۆی حەزی کرد خاوەندارییەتی ئەم بۆچوونە بکات کە مافی  
دەرخستنی   نت و پەیچی خۆمدا باڵو بکەمەوە بۆخۆیەتی و رەوایە، بۆیە منیش ئامادە بووم لە ئەکاو 

 تۆڕی کۆمەاڵیەتی و هەر بژین. راستییەکان بۆ میوانانی سەر خوانی دیوێکی شاراوەی
 
تایبەتی ئیسالمییەکان، لەسەر ئەو گرتە   کۆمەڵێک کەس، بەوەک ئاگادارن  -

لەمالو  .  ونەتە دەنگ وهاتو مامۆستا شێرزاد حەسەن  و نوسەروس وڕۆمان یڤیدیۆییە
و   وەووکایەتی کردوسکاک شێرزاد   گوایە ئەوال هەندێکیش هەڕەشە دەکەن 

هەرێمی کوردستان  کتێبەکانی پەروەردەی ئیسالمی لە قوتابخانەکانی  یەتی وگوتو
  'شێرزاد'سەرەتا دەبێ ئەوە ڕاستبکەمەوە کە کاک   . ەنداعش دروست دەک

شێرکۆ  دکتۆر "کی  یەتوێژینەوەگەڕانەوە بۆ  سەرچاوەیەک کە  ی بەوویەتگوت
)بەندە( وانەکانی پەروەردەی ئیسالمی لە قوتابخانەکانی هەرێمی   "ە. کرمانج

خۆی بەم  خودی 'شێرزاد' بۆ نەک  کە من خاوەنیم، کوردستان داعش بەرهەم دێنن
 .  دەرئەنجامە گەیشتبێت

 
و   و بابەت  توێژینەوە چەند بەرئەوەی گفتوگۆکان ڕاستەوخۆ پەیوەندیان بە  لە

نەتە  وسەرەتا بۆ وەاڵمی ئەوانەی کە هاتوبە باشمزانی کە   ،منەوە هەیە چاوپێکەوتنی 
دروستکەر  -کە داعشو دەڵێن شتی وا لە کتێبەکانی پەروەردەی ئیسالمی نیە  دەنگ 



، بەاڵم هەر  دەکەم  و پەیامێک لە کتێبەکان دەق نمونە ئاماژە بە چەند   هەر بۆ  ، بێت
کورتەی توێژینەوەکانم دووبارە   دا . دواتر، لە دەرفەتێکڕوو ونەیەک دەخەمەوڕۆژەی نم

 باڵودەکەمەوە. 
    

ەبێت ئەوە بڵێم کاتێک کاک شێرزاد دەڵێت کتێبەکانی پەروەردەی ئیسالمی  سەرەتا د
ەتی داعش، ڕێک ئەوەی کە  یعەقڵی واتە ە،  " داعشیزم"داعش بەرهەمدێنێت مەبەستی 

  متوێژینەوەکە من کاتەی   ، ئەگینا ئەونو وپێداگریم لەسەر کرد انمن لە توێژینەوەک 
 بوونی نەبوو.   ێک وو داعش وەک ڕێکخراوب ئەنجامدا 

 
بکەین.   داعشیزم  یان  ەتی داعش یپێناسەی عەقڵیچاکە  وا سەرەتا   بۆ ئەم مەبەستە

داعشیزم فۆڕمە هەرە توندڕەوەکەی ئیسالمیزمە، ئەو ئیسالمیزمەی کە میانڕەوانی  
و   لێرە مەبەست لە میانڕەویی وەک یەکگرتو و توندڕەوانی وەک داعش کۆدەکاتەوە. 

.  دایەو دەرکەوتە و ئامراز بەڵکو لە ڕێباز  ؛ یەیرکردنەوە نتوندڕەویی زیاتر لە بی 
   و  تێگەیشتنێکی تاکڕەوانە " داعش"ەتی  یمەبەست لە عەقڵی هەرچۆنێک بێت، 

بە مانایەکی دیکە، مرۆڤێک کە هەڵگری ەقیقەت، هیانەیە بۆ  ڕەهاییگەری
و   ئەوەو جیهانبینییەک بێت کە پێیوابێت هەقیقەتەکان هەمووی الی بیروباوەڕێک 

برێن، لە  دە  لەناو  انی داعشگەرا، ئەگینا ڕێچکەی ئەو    ئەوانی دیکە دەبێت بێنە سەر
ان،  ئەوەی هەقیقەتەکانی ئەو هاوکات، لەبەر  باشترین حاڵەتیشدا ببن بە پاشکۆ.

گومان و   دەرەوەی  و لە هەقیقەتی دینین ئیدی پیرۆزن ، ەعەقڵ داعشئاساکان  ممەبەست
  سزا بدرێن و دەبێت  ، بێتەوەب  الیەنێک لێیان نزیک و   ، هەر کەسڕەخنەن پرسیار و 

 . سەریان پەلبدرێت
 
  ە ل ەک ییەیە اسیس یەژیۆلیۆدیئا ان ی یکریف  ە ریۆت ئەو  داعشیزم /ئیسالمیزم کورتی،  بە 

  ، جێگیر بووە  (یان ئەبوبەکر بەغدادی قوتب دەی س) کەو  انی سە ک ی کانڵەوەه ی ئاکام
  ت، ێ مدەرهەب ئاسا  داعش(ی )کەیەوەوتنوبز انی ( ئیخوان موسلیمونوەک )  ی کێکخراوڕێ
  ،ەکید  ی کێن ڕیربەد ە ب . سالمیئ  ی نید  ی کانییە ک ەرەس ەرچاو ەس ەیوەندنێ خو ە ب شیوەئ

  جیهانبینییەکە کەناکاتەوە، واتە   جیاتری  و سیاسەت لێک ەیە کە دین گایئەو دید
  ی بوون ۆ ب تێ بەه ۆیخ  ەب  تە بیتا ی شتنەی گێت  ەک نابینێت  کێن ید  کەو ا ینتە  سالمیئ
  كو ەڵب و،ژوڕۆ  و ژێنو  ک ەو رستنپە  ی سمڕەوڕێ نیند ەچ ەڵ گەل ،ێک ( )خالق ێکرەنێسکڕ
  ەپرس یواوە ت ۆ ب کێرەکیی نماڕێ  و  رەشاند ینڕێ  و  ە رچاوە سو   یائایدیۆلۆژ کەو
  بە  و مامەڵەی لەگەڵدا دەکات.  دەیبینێت  کانئابورییە  و ی تیەەاڵمۆک و  یی اسیس



  ی کێوازێش سالم ی "ئ  دەڵێن  کانییەسالمی ئ  ەستیریۆت  و ندەرمیب   کەوواتایەکی دیکە، 
 . یش ورییەکانوو ئاب و کۆمەاڵیەتی   پرسە سیاسی  بۆ   " ەرەسە چار  تاکە ""و  ەانی ژ ڵی کام

 
پێمانوابێت کە   یش'شێرزاد 'کاک من و  ناکەم  باوەڕ   ئەوەش بڵێم کە منهاوکات دەبێت 

لە هەرێمی  بن و داعشیزم  کتێبەکانی پەروەردەی ئیسالمی تاکە بەرهەمهێنەری داعش 
ە کە یەک هۆکاری هەبێت. کاک  یکوردستان. هیچ دیاردەیەک، فیکرێک، ڕووداوێک نی

نیش  م  انی و پەروەردە بوو، توێژینەوەک ڕۆڵی قوتابخانە  شێرزاد قسەکانی لەسەر
تەنیا لەسەر کتێبەکانی پەروەردەی ئیسالمی لە قوتابخانەکانی هەرێم بوو، بۆیە  

" و  داعش سەرهەڵدانی "لە پشت کە وە  وهەردووکمان ئاماژەمان بەو هۆکارە کرد
، دەنا دەیان هۆکاری دیکە هەن لە پشت دروستبوونی "داعشیزم"دایە

 . دانەکانی دیکەشوێجوگرافیا و  و لە   ئیسالمیزم/داعشیزم لە کوردستان 
 

ڕێکارە ئەکادیمییەکان     و ڕێسا سینی ئەم بابەتە ودەبێت ئەوەش بڵێم کە لە نو
ە بەڵکو خستنەڕووی هەندێک لە  یچونکە ئەمەی ئێرە توێژینەوە نی   ؛ەوبەکارنەهاتو

دەرئەنجامی توێژینەوەکانە، بۆ وردەکاری زیاتر دەبێت بگەڕێنەوە بۆ سەر  
   توێژینەوەکان.  

 
بە چەند   ودا و لە ڕۆژانی داهاتو بابەتە  با بێینە سەر ناوەڕۆکی بابەتەکە. لەم کورتە

وەک  ، کە دەکرێت ەوەونەیەک پشتڕاستی ئارگیومێنتی توێژینەوەکانم دەکەمونم
 ، وا بێت یان نا..گرفتێکم نییە! بەرگرییەک لە کاک شێرزاد ببینرێت

 
 : نمونەی یەکەم + 
 

لە الپەڕە  و  (٢٠١١)  پێنجەمی بنەڕەتی چاپی  کتێبی پەروەردەی ئیسالمی بۆ پۆلی لە 
هاتنە   "نەجران هەرێمی ": "شاندێکی کریستیانەکانی ن دەڵێ ، دانەرانی کتێبەکە(دا٤٠)

سەبارەت بە  ئەویش دوای خستنە ڕووی باسێکی چڕ و پڕی   ، الی پێغەمبەر )د.خ(
فەرموون، ئەوە ئیسالمە، یان وەریبگرن یان سەرانە بدەن، ئەگەر  ئایینی ئیسالم، پێی

لە پەراوێزدا   "دەکەین ئێوەدا بەرپای لەگەڵ  کە  .. خۆتان ئامادە بکەن جەنگێکنا
 )تەماشای وێنەی هاوپێچ بکەن(.  

 



هەندێک کەس دەڵێن جا کێ دەڵێت ئەم چیرۆکە ڕاستە، یان ئەم  ئێستا دەزانم 
ونەکانی دیکەش  و بۆ هەموو نم ەڵکوب ؛ونەیەوفەرموودەیە سەحیحە. نەک بۆ ئەم نم

  چ پەیامێک یان تێگەیشتنێک  م دەقەیە. پرسی من ئەوەیە داخۆ ئەیئەوە پرسی من ن 
ئەم دەقە  ،  دەپرسم ڕاشکاوی و بە  کورتی  بە  منداڵ دروست دەکات؟/الی خوێندکار

ئەگەر دەقی وا   نازانم چی داعش دروست دەکات ئیدی  دروست نەکات،   " داعش"
دەربڕینە بە ڕاشکاوی بە مندااڵن دەڵێت ئەو کرستیانانەی  ئاخر ئەم  ؟دروستی نەکات

-کرستیان"یان سەرانەی/باجی    دوو بژاردەیان هەیە:لەم واڵتە لەگەڵتاندا دەژین 
 و بیانکوژین.   هەڵبکێشین  دایان دەبێت شمشێر بە ڕوویان   ؛بدەن "بوونیان 

ەو شێوەیە  ، ڕێک بداگیرکردی  "نەینەوا" و دەشتی  کاتێک داعش هات  (دا ٢٠١٤)لە 
بوون  بکرد، وەک ئەوەی بڵێیت هەموویان خوێندکار   "کریستیانەکان "مامەڵەی لەگەڵ 

 لە قوتابخانەکانی کوردستان.  
 

ی هەمان کتێب ڕەشکراوەتەوە، تەنیا  (٢٠١٥) ئەوەی ڕاستی بێت ئەم دەقە لە چاپی 
 . ئەمەش دوو شت دەسەلمێنێت: نەک تەواوی بابەتەکە  ئەو چەند دێڕە

، چ بە  ەوە(  ٢٠١٢  )ڕەخنانەی کە من گرتبووم لەو کتێبانە لە ساڵی    ئەو یەکەمیان:
و   ، لەگەڵ ئەو دیدارانەی کە لەگەڵ وەزیری پەروەردەسین چ بە چاوپێکەوتنونو

، هاوکات هەوڵەکانم لەگەڵ  سازکران  و چاپەمەنییەکان بەڕێوەبەری گشتی پڕۆگرام 
و   خۆشحاڵی جێگەی   ، کە بۆ هەموومان وە هەبو یان ، کاریگەری"یۆنیسکۆ"ڕێکخراوی  

  دەیان ڕاشکاویی دەیڵێم کتێبەکانی پەروەردەی ئیسالمیی  دەستخۆشییە. بەاڵم زۆر بە
ینی وای تێدایە کە  و گوزارشت و دەربڕ و چیرۆک   بەڵکو هەزاران پەیام  ؛ و سەدان نا

ەک هیچ  و کاڵن کە بە هیچ شێوەی بەاڵم هێندە کرچ ، مەرج نیە داعش دروستکەر بن
 ناگرن، بگرە بە پێچەوانەوە پەیامی ناتەبایی یان و نرخێكی پەروەردەیی لە خۆ پەیام 
 دەگرن. یان کەمزانینی ئەوانی دیکە لەخۆ و بە  و پەراوێزخستن  پێکەوەژیان   و دژە

 
خۆی سەلمێنەری ئەوەیە کە    داالدانی ئەو دەربڕینە لە چاپە نوێکە : دووەم نموونەی  

ی بوونی دەقێکی لەم جۆرەیان لە  یدرکی مەترس یشتەنانەت دانەرانی کتێبەکان
 ە.  وکتێبەکان کردو

 
  بە  داڕۆژەی لە کورتە بابەتێک  گوتم، تا چەند ڕۆژێکی دیکە هەر دا وەک لە سەرەتا 
کتێبەکانی پەروەردەی   "داعشدروستکەری" نەیەک دەمەوێت ڕاستیی وخستنەڕووی نمو

ڕوو. بەاڵم دەبێت ئەوە بڵێم کە ئەو   ئیسالمی لە قوتابخانەکانی هەرێم بخەمە



ئێستا لە   ،نوئیشم لەسەر کردو(  ٢٠١٥ )  تا(  ٢٠١٢  ) نوسخانەی کە من لە
کارکردنم زۆر ئاسان  بۆیە  ، دەستم نین و لێرە لەبەر" ئوسترالیا"کتێبخانەکەمدان لە  

نە  وچۆنێک بێت هەوڵ دەدەم النیکەم پێنج شەش نمونابێت. بەهەرحاڵ هەر 
   چاوەڕوان بن.بخەمەڕوو.  



 


