Ev pirtûk zincîrelêkolînên çawaniya devjêberdana mîrata giyanî ya van du
‘ehdan berdest dike. Pirtûk kilîdên ku alîkariya xwendevanî dikin daku hêza
çarmixayê ji bo bidestxistina “azadiya bilind a zarokên xwedê” pêk bîne,
pêşkêş dike. (Peyama Bolusê pêxember ji xelkê Romiyeyê re 8: 21)
Nimêj û pejirandinên ku di rûpelên vî pirtûkî de ji bo tecrûbeyan di nav şeş
parzemînan de milkeçî bûne. Mifaya wan a wergirtî di gazîkirina dîlan de ji
bo raperînê, rûxandina mîratan û rizgarkirina wan daku ji bo çalakbûna hêza
xelasiyê ya Mesîhî bibin şahid, hatiye îsbatkirin.
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Rêz û spasî
Ez ji bo piştgiriya gelek kesan spasdar im, ên ku bi riya
şîrove, şîret û piştgiriya xwe ji min re bûn alîkar di çêkirina
vî pirtûkê biçûk de. Bê alîkariya wan, belkî ev kar dernediket
holê.
Dixwazim bi taybetî spasiya ekîba "The Mosques and
Miracles" bikim li ser piştgiriya bêhempa ya ku bi salan e
didan min, û li ser berdestkirina rewşên baş ji bo
ceribandina nimêjên înkarkirina Zumiyetê.
Ez li pêşniyariyên ku vî karî bi pêş bixin ji bo xizmeta
Mesîhîtiyê guhdar im, bi taybetî jî di derbarê nimêjên
xizmetê de yên ku di herdu beşên dawî de hene.
Mark Diyorî, Adar 2013.
Di derbarê çavkaniyan de
Ev pirtûk bimebest hatiye çêkirin daku kêmtirîn çavkanî û
hûr-nivîsên werin bikaranîn. Ji bo bêhtir agahî û çavkanîne
giştî di derbarê van mijaran de yên ku di beşên 2-4 de
hatine behskirin, ji kerema xwe vegerin pirtûka min:
The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom.
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Jêgirtin û çavkaniyên Quranî di wergera Erebî de ya vê
pirtûkê navê sûretê û hejmara ayetê bi kar tîne.
Daxuyanî bi riya nimêjan
Nimêjên ku di beşên heftemîn û heştemîn de hene, asa ye
ku careke din werin çapkirin bi merca agahdarkirina
weşangêr
bi
riya
malpera
elektronîk
(www.derorbooks.com), bi merca ku ev nîşan were dayîn:
Prayers taken from Liberty of Captives (Deror Books 2013).
Copyright © 2010, 2013 Mark Durie. Reprinted by
permission
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Beşa Yekemîn
Pêwîstiya înkarkirina Îslametiyê
Yek ji tiştên pêwîst ji bo gelek kesan di roja me ya îro de
înkarkirina Îslametiyê ye. "Azadî ji Dîlan re" ji bo vê yekê
hatiye nivîsandin. Ev pirtûk amrazan -wek agahî û nimêjanberdest dike daku alîkariya mesîhiyan bike ku bêhtir ji
desthilatdariya giyanî ya Îslametiyê rizgar bibin.
Armanca sereke ya vê pirtûkê ew e ku hêza giyanî ya
Îslametiyê bi du 'ehdan têne ferzkirin, ew jî bi navên şahidtî
û zumiyetê ne.
Şahidtî muslimanan sînor dike û zumiyet jî nemuslimanan
ji bo xwe radestî mercên ku ji aliyê şerî'eta Îslamî ve hatine
dayîn, sînor dike.
Ev pirtûk van xalan xuya dikin:
• Eger mirov musliman be û dixwaze bibe peyrewê
mesîhîtiyê, çawa dikare girêdanên bi şahidtî û tiştên
girêdayî wê ve înkar bike û xwe ji wan rizgar bike.
• Mirov çawa dikare wek mesîhî azadiya xwe bixwaze û xwe
ji binpêkirinên ku di derheqê nemuslimanan de bi riya
şerî'eta Îslamî û peymana zumiyetê tê kirin, xelas bikin.
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Mesîhî dikarin ji van du peymanan bi riya înkarkirina wan
azadiya xwe ya rewa bi dest bixin. Ji ber vê yekê jî ,di vê
pirtûkê de nimêj ji bo înkarkirina Îslametiyê bi riya şêwazên
azadî û xelasbûnê.
Du Peyman
Peyva "Îslam" wek peyv tê wateya "radestbûnê". Di
'eqîdeyên Îslamê de du cureyên radestbûnê hene. Cureya
yekem radestbûna kesê ku bûye peyrewê Îslamê, û yê ku
Îslamê wek olekê ji xwe re dipejirîne. Cureya duyem jî
radestbûna kesê nemusliman e, û yê ku dikeve bin
desthilatiya Îslametiyê bê ku Îslamê ji xwe re wek olekê
bipejirîne.
• Peymana ku li ser peyrewên Îslamê hatiye ferzkirin şahidtî
ye, ew jî wek pejirandin û tesbîtkirina baweriya Îslamî ye.
Ew tê wateya pejirandina yekbûna xwedê û pêxembertiya
Mihemed û her tiştê girêdayî van du aşarteyan.
• Peymana ku li ser nemuslimanan ên ku dikevin bin
desthilatiya siyasî û giyanî ya Îslametiyê hatiye ferzkirin,
peymana Zumetiyê ye. Ew jî yasakirinek Îslamî ye ku cih û
asta mesîhî û peyrewên olên din ên ku naxwazin tevlî
Îslametiyê bibin lê belê ew neçar in ku di bin desthilatiya wê
de bijîn, dide xuyakirin.
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Pêwîst e berxwedaniyek li hember van herdu peymanên ku
Îslam li mirovan bi giştî ferz dike hebe, û ew werin înkarkirin.
Helbet gelek ji mesîhiyan ji rastiya ku pêwîstiya kesê ku ji
bo tevlî Mesîhîtiyê bibe dev ji 'eqîdeya Îslamî berdide, bi
înkarkirina Îslametiyê, qet mat namînin. Lê hinek ji wan
dizanin ku mesîhiyên ku berê nemusliman bûn, dîsa jî
dikevin bin bandora desthilatiya Îslametiyê, dibe ku hewce
be ew helwesta xwe li hember ferzên Zumiyetê diyar bikin,
û tirs û binpêkirinên ku Îslam li ser wan ferz kirine ji ber ku
ew nemusliman in, nepejirînin.
Pirtûka Azadî ji Dîlan re şîroveyên temam ên ku di nav van
herdu peymanan de bide xuyakirin: -Şahidtî û Zumiyet-,
herwiha jî dihêle xwendevan di derbarê mesîh, hêza jiyana
wî û çavkaniyên giyanî yên azadiyê de yên ku ji me bi
çarmixaya xwe berdest kirin. Di dawiyê de jî xuyakirina bîr
û baweriyên pirtûka pîroz.
û hin nimêjên ji bo alîkariya xwendevanî daku azadiya ku
mesîh ji me re berdest kiriye bi dest bixe, hene.
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Veguhaztina serkirdetiyê
Gelek ji zanayên Îslametiyê serkirdetî wek tiştekî mezin
dibînin: Ew li ser bingeha "serkirdetî tenê ji xwedê re ye"
dimeşin. Mebesta wan li vir ew e ku divê gotina rast û ya
dawî ya şerî'etê be.
Ji armancên vê pirtûkê ku peyrewên mesîh mafdar in, belê
divê ku ew dev ji hemî şêwazên din ên serkirdetiya giyanî
berdin.
Li gor hînkirina mesîhî, li ber mesîh gerîn tê wateya
şermezarkirin û nepejirandina hemî gotinên giyanî yên ku
serkirdetiyê li giyana mirov dikin ji bilî mesîh. Di peyama
xwe ya ji xelkê Kolosî re, Bolusê pêxember baweriya bi
mesîh wek raguhastina ji komarek tarî, ber bi komarek ronî
ve, şîrove kir:
"Ê ku em ji desthilatdariya tariyê xelas kirin û em raguhastin
ber hizûra hezkirinê ya zarokê xwe yê asîmanî. Ê ku em jê
re dibin qurbanî, bi xwîna wî guneh paqij dibin." (Kolosî 1:
13-14)
Ev pirtûk planek giyanî ku li ser bingeha raguhastina ji
komara tarî ber bi komara ronî ve ye, pêşkêş dike. Kesê ku
bi mesîhî bawer kir dikeve bin desthilatiya mesîhî wek
cewherekî qurbaniyê yê sereke. Wê demê ew nema dikeve
bin bandora "desthilatiya tariyê"
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Berxwedaniya li hember ferzkirina Îslamê
Gelek rêbazên berxwedana li hember kontrolkirina
Îslametiyê hene. Wek mînak gelek çalakî têne kirin, hin ji
wan jî çalakîne siyasî û civakî, û giliyên mafên mirovan û
lêkolînên akademîk û bikaranîna ragihandina ji bo
gihandina mafê. Hincaran jî pêwîstî bi bikaranîna hêza
leşkerî dibe.
Gava Mihemedî peyrewên xwe ji bo ku 'eqîdeya wî bigihînin
cîhanê raspart, ji wan xwest ku sê bijardeyan ji
nemuslimanan re pêşkêş bikin. A yekem tevlîbûna Îslamê
ye -pey re jî bilêvkirina şahidtiyê. A duyem radestbûna
siyasî ye -bi vî awayî dikevin bin kontrola Zumiyetê. Lê belê
ya sêyem "şûr" e -mebest ew e ku şer bikin daku xwe xelas
bikin, û bikujin û werin kuştin, ev yek jî ji peyvên kuştin û
şerî yên ku di sûreyên Quranê de (Tewbe: 29; Beqere: 190,
193, 217; Tewbe: 111) diyar e.
Riya sekinîna li hember cîhada Îslamî bi metirsî û xeteriyan
tijî ye, ji bilî binkeftina li hember muslimanan. Çavkanî û
bingeha hêzê di Îslamê de ne leşkerî ne jî siyasî ye, lê belê
giyanî ye. Îslam daxwaz û fermanên ku bi cewherê xwe ve
giyanî ne, dike. Tu dikarî wan jî bi riya bingeha şahidtî û
Zumiyetê di şerî'eta Îslamî de bibînî. Ji ber vê yekê,
çavkaniyên ku em li vir ji bo ku pê berxwedanî li hember
Îslamê were kirin bi kar tînin, çavkanîne giyanî ne hatine
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çêkirin daku bawermendên mesîhî bi kar bînin. Naskirinekê
pêk tîne ku pirtûka pîroz û qurbaniya mesîh li ser dara
çarmixayê ji bo bidestxistina azadiyê, ji xwe re dike bingeh.
Ne bi hêza mirovî
Di beşa Danyal de nêrînek pêxemberîtî heye, berî hatina
mesîhî bi şeş sedsalan ve hatiye dayîn, ew li ser
desthilatdarekî ku dixwaze desthilatdariya xwe li komarên
ku piştî împratoriya Îskenderê Mezin derketine bêhtir belav
bike ye:
Di dawiya milkê xwe, gava gunehkarî digihîje bilindtirîn asta
xwe, dê padîşahek serhişk û tûj rabe. Dê pir bihêz be, tevî
ku hêza wî dê ji hêza padîşahê yekemîn ne pirtir be. Dê pir
talanker be û dê di karê xwe de her li pêş be. Û dê
serkirdeyên bihêz û gelê pîroz bişikîne. Dê bi jîrî û
xapandina xwe bi ser bikeve, û xwe mezin û gir bibîne. Di
demeke ji aşitiyê de dê gelekan bikuje. Heta ku dê rabe
daku li hember serkirdeyê serkirdeyan bisekine, lê ew ê bê
navkariyeke mirovî were rûxandin. (Danyal 8: 23-25)
Taybetmendiyên vî padîşahî bi awayekî ecêb dişibe
zanyarên li cem me yên li ser Mihemedî, ji wan jî nêrîna
ciyawaziyê ya Îslamê ji wî re, û çawa wî ji yên din bilindtir
dibîne, hewldanên wî ji bo serkeftinê, bikaranîna wî ji
xapandinê re, bidestxistina hêz û dewlemendiya kesên din
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ji bo xurtkirina hêza xwe û jîriya wî di têkbirina kesên bêhêz
ji ber hestkirinên sexte bi ewlehiyê de. Û dîrokek bi çîrokên
wêrankirin û zordaiya li ser komên mesîhî û cihû.
Gelo gengaz e ku ev pêşdîtin nîşanî Mihemed û ola ku ji
xerabiya exlaqî û giyanî ya jiyana wî tijî kiribû, dida? Eger
rast be, çirûska hêviyê ya ku ev deqa ji pirtûka pîroz pêşkêş
dike û ya ku binkeftina hêza wî "padîşahî" nîşan dide, ew jî
tê wateya ku ev serkeftin bi destê mirovan pêk nayê. Ji bo
têkbirina vê hêzê, azadî bi riya navberkarên siyasî û leşkerî
û aborî bi hêsanî nayê bidestxistin.
Piştî salan ji lêkolîn û fikirînê min bawer kir ku ev
agahdarîkirin di derbarê gotinên Îslamê yên kontrolkirina li
kesên din de, di cihê xwe de bû. Hêza ku Îslam xwe pê
diaxive giyanî ye, nexwe berxwedana bikêrhatî ya ber bi
azadiyek herdem ji bilî navberkarên giyanî, nayê
bidestxistin. Dibe ku şêwazên berxwedana din jî ji bo
rawestandina desthilatiya Îslamî pêwîst bin, lê ew binyatên
pirsgirêkê çareser nake.
Ez bawer im ku tenê hêza mesîh û çarmixaya wî kilîdên
azadiya herdem û tam ji hukimdarî û desthilatdariya Îslamê,
dide me.
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Ji ber vê baweriyê jî, min ev pirtûk, a ku amadekirina
bawermendên ku dixwazin xwe ji desthilatiya Îslamê ya li
ser giyanên kesan azad bibin, ji xwe re kiriye armanc,
nivîsand.
Ger tu dixwazî bêhtir nas bikî...
Ev pirtûk ji bo zalelî û rasterastiyê hate çêkirin. Eger
xwendevan xwest bêhtir agahî di derbarê Îslametiyê de yan
van agahiyan bi riya çavkaniyên resen taqî bike, dikare
vegere vê lêkolîna min a ku bûye bingeh ji vê pirtûkê re. Ew
berê jî di pirtûka min a borî de hatiye weşandin:
The Third Choice: Islam, Dhimmitude and Freedom.
Ev pirtûk hûre-nîşanên çavkaniyên resen ên ku gotinên min
di derbarê Îslsmetiyê de belge dikin, di nav xwe de
dihewîne.
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Beşa duyemîn
Şahidtî
Çawa Bibî Musliman
Peyva "Îslam" di zimanê Erebî de tê wateya "radestbûnê".
Peyva "musilman" jî tê wateya kesê ku xwe radestî
xwedayê Îslamê kiriye.
Ev radestbûn tê çi wateyê? Teşeya belavbûyî ya xwedayê
Îslamê di Quranê de teşeya kesê desthilatdar e, xwediyê
desthilatiya li ser hertiştî. Helwesta asayî yê ku ji mirov tê
texmînkirin jî radestbûn e.
Peyrewiya Îslametiyê jî tê wateya radetsbûnê ji xwedayê
Îslamê re. Ev yek jî bi riya bilêvkirin û aşartina bi şahidtiyê
ye:
Ez şahid in ku ji bilî Allah ti xweda tine ne, û Mihemed
pêxemberê xwedê ye.
Eger te bi bawerî û qinyat ew şahidtî bi lêv kir, bi vî rengî tu
peyrewiya xwe ji Îslamê re radigihînî.
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Tevî ku ev tenê çend peyv in jî, lê belê bandora wan pir e.
Mebest gava tu şahidtiyê bi lêv dikî wê demê tu peyman
didî ku Mihemed wek rêberekî ji jiyana xwe de bipejirînî. Û
ji ber ku tu bûyî musliman ev tê wateya ku tu li pey
Mihemedî bimeşî ji ber ku ew yekane û dawîn pêxemberê
xwedê ye, yê ku şîreran dide û rêbertiyê di hemî milên
jiyanê de dike.
Rênîşandanên Mihemedî di du çavkaniyan de hene û ew bi
hev re çavkaniyên wehiya Îslamî ne:
• Quran, ew jî pirtûkek e ku ji aliyê xwedayê Îslamê ve li ser
Mihemedî wehî bûye.
• Sinne, ew jî nimûneya Mihemedî ye, di nav wê de jî:
Rêbaz: mijarên ku Mihemedî ji eshaban re gotine û fêrî wan
kirine daku pêk bînin (sinneta devkî)
Kiryar: kiryarên ku Mihemedî bi xwe kirine (sinneta likar).
Pesindkirin: mijarên di derbarê kiryarên kesên li derdorê
yên ku wî ew pejirandine (sinneta pesindkirî)
Nimûne yan sinneta Mihemedî bi du teşeyan ve hatine
nivîsandin. A yekem komine hedîs in, ew jî sinneta
Mihemedî ye ya ku xwe dispêre wî. Ya duyem jî jiyanname
ye, ew jî gelek bûyer in ji jiyana Mihemedî ku bi rêzekirineke
li gor demê hatine çêkirin.
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Kesayeta Mihemedî: Gelo Mihemed hêja ye ku were
peyrewkirin?
Tevî ku gelek ji rewşên jiyana Mihemedî erênî ne. Tevî van
tiştan hemiyan gelek gotin û bûyer hene ku talankirin û
xerbkirina wî bi awayekî ecêb didin xuyakirin. Di nav de jî
kuştin û destdirêjiya wî ya li ser jinan û dizîn û xapandin û
handana li dijî nemuslimanan.
Wek van mijarên di jiyana wî de ne tenê cihê nakokî û
metirsiyê ne li ser rastiya Mihemedî, lê belê ew di nav xwe
de gelek bandorên neyênî li ser muslimanan bi giştî dike.
Yanê nimûneya ku Mihemedî pêşkêş kiriye ji aliyê xwedayê
Îslamê ve wek nimûneyek bilind û herî baş ji bo
peyrewkirinê di Quranê de hatiye pejirandin, ji ber vê jî
bûyerên wek van tên wek pîvanekê ji bo muslimanan bi giştî
tê bikaranîn -bi rastî jî hatiye bikaranîn-.
Ji bilî vê jî, her kesê ku bi şahidtiyê ve girêdayî be jê re
pêwîst e ku bi Mihemedî û kesayetê wî ve jî were girêdan.
Ev jî di hundirê şahidtiyê ye ku Mihemed pêxemberê xwedê
ye. Bilêvkirina wê jî tê wateya pejirandina rênîşandan û
hîdayeta Mihemedî ji jiyana te re.
Di Quranê de Mihemed wek çêtirîn mirov tê nîşandan,
razîkirina wî erkek e li ser milê hemiyan:
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"Kî razîbûna pêxemberî bi dest bixe, ya xwedê jî bi dest
dixe..." (Nîsa: 80)
"Dema ku xwedê û pêxemberê wî hukmek vebirîn, mafê ti
mêr û jineke bawermend tine ye ku li gor dilê xwe tevbigere.
Kî bi gotina xwedê û pêxemberê wî neke êdî ew teqez rê
şaş kiriye." (Ehzab: 36)
Her kesê ku li ser şopa Mihemedî bimeşe dê serkeftî û
pîrozkirî be:
"Kî bi gotina xwedê û pêxemberê wî bike û ji xwedê bitirse,
ew in ên qezenckirî." (Nûr: 52)
"Kî bi gotina xwedê û pêxemberê wî bike, ew in ên ku
xwedê namet dane wan." (Nîsa: 69)
Li beramberî wê jî, şikandina gotinên Mihemedî û li
hemberê sekinîn ew kufir bi xwe ye, yê ku te ber bi
binkeftina di dinyayê de û dojeh di axîretê de ve, dibe. Li vir
çend wergirtinên ji Quranê ne, ku nefret û lanetan davêje
muslimanên ku li ser şopa Mihemedî nemeşîne:
"Piştî ku riya rast jê re eşkere bû kî dijmantiya pêxemberî
bike û di riya nemuslimanan de here emê berê wî bidin wê
riya ku ew tê de diçe û em ê wî bixin dojehê û çi pîsewar e
ew dojeh." (Nîsa: 115)
"Pêxember çi fermanê li we bikê wê bikin, û çi li we qedexe
bike jê dûr bikevin, hay ji hukim û fermanên xweda hebin,
bi rastî jî xwedê ezabdijwar e." (Heşir: 7)
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"Kî bi gotina xwedê û pêxemberî wî neke, dê dojeh para wî
be û dê heta hetayê tê de be." (Cin: 23)
Herwiha jî Quran pesna kuştina her kesê ku Mihemedî
nepejirîne, dide:
"Ên cihû û file yên ku ji xwedê û roja qiyametê bawer nakin
û tiştên ku xwedê û pêxemberê wî heram kirine heram
nakin, û dînê heq ji xwe re nakin dîn, heta ku ew bi destê
xwe ciziya xwe nedin, şerê wan bikin." (Tewbe: 29)
"Ên ku bawer kirine piştrast bikin ez ê jî tirsê bavêjim dilê
wan ên kafir bûne êdî li stûyê wam bixin. Ev ezabê ku hatiye
serê wan bi sedema ku wan dijmantiya xwedê û pêxemberê
wî dikirin, kî dijmantiya xwedê û pêxemberê wî bike, teqez
xwedê ezabdijwar e." (Enfal: 12-13)
Quran: belgenameya taybet a Mihemedî
Muslimanî bawer dike ku Quran wehiyeke birêkûpêk e, ji
aliyê xwedê ve bi ser pêxemberê wî Mihemedî de hatiye
daku mirovan bibe riya rast. Her kesê ku baweriya xwe bi
pêxemberî bîne, dê baweriya xwe bi tiştê ku bi ser de hatiye
jî bikin, ew jî Quran e.
Tiştek cewherî di derbarê çawaniya derketina Quranê de
heye, divê em nas bikin. Ew jî ew e ku têkiliyeke gelekî xurt
di navbera Mihemedî û Quranê de heye. Sinnet wek leşekî
ye û Quran jî pirûska piştê ye. Yek ji wan nikare bi tena xwe
bisekine, herwiha jî tu nikarî yekî bê yê din nas bikî.
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Şerî'eta Îslamî: Rêbaza muslimanî
Heta ku mirov li gor rêşa îslametiyê bimeşe divê li ser şopa
Quranê û sinnetê be. Quran li muslimanan ferz dike ku xwe
bispêrin zanayên ku sinneta Mihemedî û Quran şîrove
kirine û kirine komeçîrokek ji yasa û zagon. Bi vî awayî jî,
zagonsazên musliman xwe spartin Quranê û sinneta
Mihemedî daku şerî'etê saz bikin, an jî rêbaza muslimanî.
(Nîsa 59, Al 'Umran 7)

Ji ber ku şîret û rêça Mihemedî bingeha şerî'etê ne, em
dikarin wê wek şerî'eta Mihemedî jî bi nav bikin, ku şêwaza
jiyana kesan û miletî bi giştî dide xuyakirin. Nexwe Îslama
bê şerî'et nîn e.
Herwiha, ji ber ku sinneta Mihemedî bingehek e ji şerî'etê
re, divê em li hember kiryarên hovane û tûj ên li dijî
nemuslimanan ên ku di hedîs û jiyannameyê de hatine
gotin, bêdeng nemînin. Tiştê ku Mihemedî kiriye bandorê li
jiyana musliman û nemuslimanan jî dike. Îro têkiliya di
navbera jiyana Mihemedî û jiyana xelkê de gelekî xurt e,
tevî ku hincaran jî nezelal e.
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Tiştekî din balkêş di derbarê şerî'etê de heye, ku ew bi
carekê ne wek zagonên ku perleman datînin e, û yên xelk
bi xwe saz dike û diguhêre. Şerî'et bi çavê Îslametiyê wek
pêşniyaziyeke xwedayî û tam, ku nayê guhartin, tê dîtin.
Soza serkeftinê.
Nexwe, nêrîna Îslamê di derbarê destkeftiya vê hîdayeta
rast çi ye gelo? Kesên ku bi gotina xwedayê Îslamê dikin û
rênîşandanên wî dipejirînin, destkeftiya wan li gor
Îslametiyê, serkeftin û serfiraziya li dinyayê û li axîretê ye.
Ji ber ku vexwendina Îslametiyê vexwendina ji bo serkeftin
û serfiraziyê ye.
Ev vexwendina serfiraziyê di bangdana ku rojane pênc
caran gazî muslimanan dike de ,tê ragihandin:
Xwedê mezin e! Xwedê mezin e!
Xwedê mezin e! Xwedê mezin e!
Şahid im ku ji bilî Allah xweda nîn in.
Şahid im Mihemed pêxemberê xwedê ye.
Şahid im ku Mihemedî pêxemberê xwedê ye.
Rabe nimêjê. Rabe nimêjê.
Rabe serkeftinê. Rabe serkeftinê.
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Xwedê mezin e! Xwedê mezin e!
Xwedê mezin e! Xwedê mezin e!
Ji bilî Allah ti xweda nîn in.
Quran nirxek bilind dide serkeftin û serfiraziyê. Ew mirovan
dike du beş, beşek serkeftî û beşek binketî. Û hertim Quran
qala yê ku tevlî Îslametiyê nabe dike, ku ew ji binkeftiyan e:
"Ê ku li ser şopa olên ji bilî Îslametiyê bimeşe ew nepejirandî
ye û li axîretê ji binkeftiyan e." (Al 'Umran: 85)
"Gava te xwedayek din îbadet kir tu tê ji yên bikeftî bî."
(Zumer: 65)
Balkişandina Îslametiyê li ser serkeftin û bikeftinê tê wateya
ku gelek musliman hatine hînkirin ku ew bilindtir û hêjatir in
ji yên nemusliman, nijadperestî jî rêbaza jiyanê ye.
Parçekirina cîhanê
Quran pir diaxive, ne tenê li ser muslimanan, herwiha jî li
ser xwediyên 'eqîdeyên din jî, mebest nemusliman. Şerî'eta
Îslamî mirov kirine çar cure:
1- Berî her tiştî muslimanine rasteqîn hene.
2- Piştî wê cureyek bi navê "munafiq" heye, ew jî
muslimanên nerazîkirî ne.
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3- Muşrik: ew cureya herî belavbûyî di nav Ereban de berê
derketina Mihemedî bû. Gelek caran peyva "muşrik" ji bo
pûtperestan tê bikaranîn, ew jê tê wateya kesê ku
xwedayekî din ji bilî Allahî îbadet dike

yan jî di heman demê de li kêleka Allah xwedayekî din
îbadet dike. Ê ku dibe "muşrik" dibêje ku ne tenê Allah
xwedê ye.
4- Xwediyên Pirtûkê (Ehlul Kîtab): Ew beşek ji muşrikan in.
Ev cure mesîhî û cihûyan dihewîne. Divê wek muşrik werin
hesibandin ji ber ku Quran wan bi îbadetkirina xwedayekî
din li kêleka Allah, tawanbar dike.
Wateya "xwediyên pirtûkê" ew e ku mesîhî û cihû bi Îslamê
re têkildar in. Îca Îslam wek olekî dayîkî tê hesibandin, ku bi
sedsalan e mesîhî û cihû jê veqetîne. Li gor Quranê, cihû û
mesîhî 'eqîdeyekê dişopînin ku berê 'eqîdeya tewhîdê bû (wate Îslam)- lê pirtûkên wan ên pîroz hatin windakirin û
guhartin, ji ber wê jî êdî bawerî bi wan nabe. Bi vî awayî
mesîhîtî û cihûtî wek "derketina ji rêkê" dûrî Îslametiyê, tên
dîtin. Û peyrewên wan riya rastiyê winda kirine. Herwiha jî
mesîhî û cihû ti carî ji nezanbûna xwe rizgar nedibûn, eger
ne ji hatina Mihemedî tev Quranê (Beyîne: 1) ba. Mihemed
ji mesîhî û cihûyan re wek hîdayetekê bû, daku wan ji riya
şaştiyê vegerîne riya rastiyê. Ji wan re pêwîst bû ku
Mihemedî ji ber ku pêxemberekî xwedê ye, û Quranê ji ber
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ku wehiya herî dawî ji xwedê de ye, bipejirînin. (Maîde: 15;
Hedîd: 28; Nîsa: 47)
Quran şîroveyên erênî û neyênî di derheqê mesîhiyan û
cihûyan de dihewîne. Di aliyê erênî de, Quran dibêje ku
mesîhî û cihû xwedî baweriyeke xurt in (Al 'Umran: 113114). Lê belê heman sûre dibêje ku taqîkirina baweriya wan
ew e ku bawermendên dirust divê bibin musliman. (Al
'Umran: 199).
Tevî ku cihû û mesîhî ji heman cureyê (xwediyên pirtûkê)
ne, lê belê cihû di asteke pir nizmtir de ne di Quranê de.
Wek mînak, Quran dibêje ku mesîhî nêzîkitirîn kes in ji
muslimanan ve, lê cihû û muşrik zêdetir dijminên yên
muslimanan in. (Maîde: 82)

Di dawiyê de, Quran şahidtiyeke din a neyênî li ser cihû û
mesîhiyan dide.
Gelek
şermezarkirin di gelek
tawanbarkirinên olî de, têne ragihandin, hîn di nav nimêjên
rojane yên her muslimanekî de jî hatine bicihkirin.
Nimêjên rojane
Sûreya herî navdar a Quranê Fatîhe ye. Ev sûre jî wek
parçeyek ji hemî nimêjên rojane tê xwendin û dubarekirin.
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Divê muslimanê ku hemî nimêjên xwe dike, sûreya
Fatîhe'yê herî kêm 17 caran di rojê de bixwîne.
Fatîhe gazîkirin û du'a ye ji bo xwestina rênîşandanê:
Bi navê xwedayê dilovan. Hemd û spasî ji xwedayê cîhanê
re. Yê dilnerm û dilovan. Xwediyê roja qiyametê. Em te
îbadet dikin û alîkariya te dixwazin. Riya rastî li pêş me bike.
Riya yên ku te namet bi ser wan de aniye ne yên windabûyî
û tu jê ne razî.
Ev nimêj bangkirineke ji bo xwestina alîkariyê û hîdayeta ji
bo riya rastiyê ye. Bi vî awayî jî ew hevberê cewhera
peyama Îslametiyê ya ji bo hîdayetê ye.
Lê ew ên li ser wan hatiye gotin ku riya rast şaş kirine û
xwedê ji wan nerazî ye, kî ne? Kî hêjayî nefretkirin û
şermezarkirinê di her nimêja kesekî musliman de ne.? Bi
sedhezaran car rojane di seranserî jiyana gelek ji
muslimanan de.?
Mihemedî wateya vê sûreyê zelal kir û got: ên ku xezeb bi
ser wan de hatiye û xwedê nerazî kirine, cihû ne, û yên ku
riya rast şaş kirine jî mesîhî ne.
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Ev bi rastî jî tiştekî balkêş e ji ber ku nimêjên rojane yên her
muslimanekî di kûrahiya cewhera Îslametiyê de,
nepejirandina mesîhî û cihûyan ji ber ku ew nerazîker û
windabûyî ne, dide xuyakirin.
Gotinên olî yên li ser nemuslimanan
Dûrî hemî ferzên olî, Quran û sinnet van tiştan fêr dike.:
1- Mesîhî û cihûyên ku di mişrikbûna xwe de berdewam in
û hîn jî bi Mihemedî û peyama wî ya yekkirinê -yên
nemusliman- bawer nakin, çarenûsa wan dojeh e.
2- Musliman bilindtirîn milet in li gor hemî miletên din "baştirîn milet in ku ji xelkê re derketin"- rola wan jî ew e ku
rêkê li pêşiya kesên din bikin û xuyakirina rastî û çewtiyê ji
wan re. (Al 'Umran: 110)
3- Çarenûsa Îslametiyê ew e ku hukmê li hemî olên din bike
û wan bixe bin destê xwe. (Fetih: 28)
4- Ji bo bidestxistina vê hukimê divê musliman li dijî mesîhî
p cihûyan (xwediyên pirtûkê) şer bikin. Ta ku wan têk dibin
û nirxên wan binpê dikin û ciziyan (sizeyan) li wan ferz dikin.
(Tewbe: 29)
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5- Li dawiyê dê mesîhîtî û cihûtî werin hilweşandin. Ji ber
ku Mihemedî xuya kir ku gava 'Îsa (navê îslamê yê mesîhî)
vegere cîhanê dê mesîhîtiyê hilweşîne (çarmixayê
bişikîne), û aşitiya ku mesîhî di bin siya wê de bi
muslimanan re dijîn, bi dawî bîne (dê ciziye tine be).
Zanayên musliman vê hedîsê şîrove dikin ku 'Îsa
pêxemberê musliman dê bi hêza şûrê îslametiyê li
mesîhiyan û peyrewên olên din, ferz bike.
6- Tevî van tiştan hemiyan, gelek gotinên Quranî hene ku
bi cihûyan re têkildar in. Wek mînak Mihemedî xuya dike ku
li dawiyê dê zinar biqîrin daku alîkariya muslimanan di
kuştina cihûyan de, bikin.
Xapandina rewa
Yek ji aliyên herê astengdar di şerî'eta Îslamî de fêrkirina li
ser derew û xapandinê ye. Bi rastî jî tevî ku derew ji
gunehên herî mezin e di Îslamê de, lê belê di gelek cihan
de derew eşkere ne, li gor zagonsazên musliman bi
spartina ser sinneta Mihemedî. Di hin rewşan de derew ji
muslimanî re rewa dibe (yan jî li wî ferz dibe). Mînak, beşek
di sehîha Buxarî de heye bi navnîşana "ne dewerkar e yê
ku di navbera xelkê de lihevanînê dike.". Li gor vê yekê, yek
ji rewşên ku tê de derew rewa ye, ev e ku eger derew bi
armanca lihevanîna xelkê be û ji bo bidestxistina encamên
erênî, wê demê ew rewa ye.
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Ji aliyekî din ve, derew rewa dibe gava musliman dikevin
nava metirsiya nemuslimanan (Al 'Umran: 28). Ji vê ayetê
musliman bingeha teqiyetî, ya ku xapandinê ji bo parastina
muslimanan, nîşan dide.
Dibistanên fikira îslamî bi giştî li ser vê yekê hevbend in ku,
gava musliman di bin desthilatiya nemuslimanan de dijîn,
heta ku dev ji bawerî û (dijmantiya) xwe di dilê xwe de
bernedane, wê demê ji wan re yasa ye ku dostanî û
rêzgirtinê ji nemuslimanan re wek cureyekî parastina xwe,
bidin xuyakirin.
Herwiha di vê 'eqîdetê de jî reftarên muslimanên dirust bi
nemuslimanan re bêhtir bêrêz be, gava hêza wan a siyasî
zêdetir dibe.
Di rewşine din de jî yên ku şerî'eta Îslamî tê de muslimanan
ji bo derewan han dide: derewa di navbera hevjînan de ji bo
pêkanîna aramî û aşitiya malê;
û çareserkirina pirsgirêkan; û gava gotina rastiyê te ber bi
gunehekê ve dibe; û gava kesek nihêniyên xwe ji te re
dibêje; û di rewşa şer de.
Bi gelemperî, li ser bingeha ku daxwazî navgîniyê rewa
dike, Îslam piştgiriya adetên derewkirinê dike. Hin zanayên
musliman cudahiyên hûr di navbera cureyên derewan
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pêşkêş kirin, wek mînak, baştir e ku wêneyeke nezelal ji bo
derewên erşkere werin dayîn.
Civaka exlaqxwehr
Ew exlaqên ku li ser qezenciya ji derewan rabûne, xwedî
gelek bandorên neyênî ne. Ew baweriyê xera dike û şeran
peyda dike, ziyanê jî digihîne malbatê û çanda siyasî. Eger
hevjîn "ji bo ku pirsgirêkan ji xwe re peyda nekin" derewan
li hevdu bikin, wê demê hêdî hêdî ti bawerî di navbera wan
de namîne. Li ser asta civakê jî, ev 'adeta derewkirina rewa
baweriyê hildiweşîne. Ji ber vê yekê kirina karan dijwartir
dibe, şer bêhtir berdewam dibin û pêkanîna lihevhatinê jî
dijwartir dibe.
Gava kesek dev ji Îslametiyê berde, divê vê yekê di sinneta
Mihemedî de înkar bike.
Bi xwe bifikire
Ji ber şêwaza birêxistin û parastina zanabûnê di Îslamê de,
dibe ku hinekî zehmet be ku tu bizanibê Îslam "bi rastî" jî di
derbarê hin mijaran de çi dixwaze fêr bike.
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Çavkaniyên sereke yên di derbarê Îslamê de fireh û bialozî
ne, û deranîna hukmên şerî'etê ji Quranê û sinnetê jî tiştek
dijwar e û perwerdeyeke bi salan jê re lazim e, ev jî ji bo
piraniya muslimanan negengaz e. Ev tê wateya ku çareya
herî guncav ew e ku musliman xwe bispêrin zanayên ola
xwe daku rêkê di mijarên olî de li pêşiya wan bikin. Bi rastî
jî feqîtiya îslamê li muslimanan ferman dike ku li zanatirîn û
feqîtirîn kes bigerin, û li pey wî herin. Eger pirsine di mijarên
şerî'etî de li ba muslimanan hebin, divê ji kesekî bixîbret û
pispor bipirsin.
Paşê jî em dikarin bibêjin ku naskirina olî ya Îslamî ne xwedî
belavbûneke demokratîk e di nav xelkê de, wek çawa di
naskirina pirtûka pîroz de bû, yê ku di sedsalên dawî de ji
her kesî re berdest bû. Ema di Îslamê de mijarine hene eger
pêwîstî pê tine be, ew nayên gengeşekirin, an jî belkî
behskirina wan ziyanê bide binavûdengiya Îslamê: ji ber wê
yekê naskirina Îslamê bi pêwîstbûna gihîştina wê naskirinê
ve girêdayî ye.
Di dema me ya niha de qexekirina rexnekirina fikrekî ji bo
Îslamê û Quranê û jiyannameya Mihemedî, qet ne gengaz
e. Ji ber ku hemî çavkaniyên di derbarê van mijaran de ji
hemiyan re bi taybetî jî ji lêkolîner û dîroknasên ji olên
cûrbicûr re, berdest in. Asayî ye ku ti pirsgirêk û astengî tine
bin li pêşiya kesê ku van çavkaniyan dixwîne û biazadî wan
rexne dike, bi taybetî jî ji ber ku ev mijar bandorê li hemiyan
dikin.
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Beşa sêyemîn
Peymana Zumiyetê
Bijardeyên sisê
Di sala 2006'an de, gava papayê berê Bindekt semênera
xwe ya navdar li Rîgênzburg'ê (Regensburg) da, gotinin ji
împratorê Bîzantî Maniwêl'ê duyemîn Palyologs (Manuel II
Paleologus), wergirt, ê ku li ser "fermankirina Mihemedî ji
bo ola xwe bi şûrê belav bike" axivîbû.
Gelek bertekên bigêrs ji bo axaftina papayî ji aliyê
muslimanan di hemê cîhanê de ve hatin dîtin. Yek ji wan
bertekên balkêş ew bû ku ji şêx 'Evdil'Ezîz Al Şêx, miftiyê
giştî yê 'Erebistana Si'ûdî, ku di daxuyanekê de got ku Îslam
bi şûrê belav nebûye. Û got ku şaştiyeke mezin e ku em
Îslamê bi vê gunehê tawanbar bikin ji ber ku ji kafiran re
bijardeyeke sêyemîn hebû. Tê zanîn ku bijardeya yekemîn
tevlîbûna Îslamê bû, ya duyemîn jî şûr bû, lê ya sêyemîn li
gor şêxî wisa bû ku:
"Radestbûn û dayîna ciziyê, ev ê bihêle ku li warê xwe
bimînin û bi ola xwe di bin siya Îslametiyê de bijîn."
Miftîyî xwe di gotina xwe de xwe spart gotinên Mihemedî ku
şêxî 'Evdil'Ezîzî got: "kî Quran û sinnetê dixwîne dikarin van
rastiyan nas bikin". Miftîyî li vir behsa hersê bijardeyan bi vî
awayî dikirin:
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1) Tevlîbûna Îslamê; yan
2) Şûr: -ku şer bike heta ku were kuştin an bikuje; yan
3) Radestbûna desthilatiya Îslamê.
Herdu bijardeyên pêşîn vedigerin Mihemedî bi xwe ku got:
"Ez hatime fermankirkn (ji aliyê xwedê ve) ku şerê xelkê
bikim heta dibin şahid ku ji bilî Allah ti xweda tine ne, û
Mihemedî pêxemberî xwedê ye... Eger wisa kirin, xwîn û
malê û milkên xwe ji min xelas kirin..."
Lê ev hedîs bi gotinine din ên Mihemedî hate guhartin ku tê
de bijardeyeke zêde hate dayîn, li kêleka Îslametî û şûrê,
ev bijarde jî radestbûn û dayîna ciziyê te:
Bi navê xwedê û di oxira xwedê de êrîş bikin, şerê kafiran
bikin...
Ku te dijminê xwe yê ji muşrikan dît, wî ji bo yekê ji sê
bijardeyan vexwîne,
Ku çi ji te re gotin jî bipejirîne û ji wan bigere:
Wan ji bo Îslamê vexwîne
Ku pejirandin tu jî bipejirîne û ji wan bigere...
Ku nepejirandin ciziyê ji wan bixwaze
Ku pejirandin tu jê bipejirîne û ji wan bigere
Ku nepejirandin bi alîkariye xwedê şerê wan bike.
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Di pirtûka çêkerî de "Bijardeya Sêyemîn" şîrovekirina yên
miftî nav li wan dike "rastî" yên di Quranê û sinnetê de,
hene. Bi awayekî ku li got şîrovekirinên zanayên musliman
ên mezin, û yê ku di bin navê şerî'etê de di dîrokê de li ser
nemuslimanan hatin pêkanîn.
Şerî'eta Îslamî dibîne ku xelkê ku xwe radestî desthilatiya
Îslamî kirine, radestbûna zumiyetî pejirandine û ew jî wek
peymaneke radestbûnê ye
1- Sehîha Muslim, pirtûka El-Cîhad Wel Seyr: 1731, binêre:
http://hadith.alislam.com/Page.aspx?pageid=192&BookID=25&TOCID=8
10
ku komeke nemusliman dayîna ciziyê qebûl dikin, ew jî
baceke salane ye ji muslimanan re tê dayîn, herwiha jî
pêrabûna radestbûnê. Li beramberî wê jî dibe nemusliman
li ser ola xwe ya berê êrîşa Îslamî bimînin. Nemuslimanên
ku di bin siya van mercan de dijîn bi "xwediyên zumiyetê"
(Ehlul Zume), yan jî bi "zumî" (Zumiyîn) têne naskirin.
Pergala zumiyetê derketiyeke siyasî li ser du bingehên
spartiyên Quranê ye: Yekem, divê Îslam bi ser hemî olan
bikeve (sûreya Fetih: 28), duyem, divê musliman di asta
hêzbûnê de bin daku merc û te'alîmên Îslamê di derbarê
rastî û çewtiyê de li kesên din ferz bikin (sûreya Al 'Umran:
110).
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Rewşên dayîna ciziyê
Li gor şerî'eta Îslamî dibîne ku eger ne ji bexişandina
muslimanan ji nemuslimanan re ba, dê wan jiyana xwe ji
dest bida. Ev jî vedigere fikreyeke berê di serdema
Îslametiyê de dibêje ku eger tu bi yekî re bi ser ket û te hişt
ku ew bijî, wê demê ew bi serê xwe (jiyana xwe) ji te re
deyndar e. Ji ber vê yekê, ciziya salanê baca serî ye, xortên
zumî yên gihîştî didin dewleta Îslamî, ew jî di çavkaniyên
pêbawer de wek sereyekê ku zumî ji ber jiyana xwe ve dide,
hatiye şêrovekirin. Zimannasên musliman ciziye wisa didin
nasîn:
...baca ku desthilatiya Îslamî ji nemuslimanî distîne û ya ku
ew pê peyman didin (peymana zumiyetê) yê ku parastinê ji
wan re dabîn dike, wek baceyekê ku dikeve şûna serjêkirina
wan e.²
Şarezayê Cezayirî Atfayêş ji sedsala 19'an de ev bingeh di
şîrovekirina xwe ya sûreya Tewbe: 29, de şîrove kir:
2. Lane's Arabic-English Lexicon
"Hate gotin ku: ciziye wek razîkirineke ji ber xwîna wan ve
ye. Dibêjin ku filankes sere da daku serjê nebe. Armanc jê
ew e ku têkeve şûna kuştina wî yan bindestkirina wî... Ew jî
ji muslimanan re xêr e."
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An jî wek ku Wîlyem Êton (William Eton) berî zêdetirî du
sedsalan di pirtûka xwe ya kurt "Nêrînek Giştî li ser
Împratorya Tirkî" (Survey of the Turkish Empire) ya sala
1799'an de, şîrove kiriye:
Ew peyv bi xwe ne yên ku pê wesf kirine, û wan ji mesîhiyan
re dema ku baca seriyan (ciziye) didan, gotine, tên wateya
ku ew pere wek sere ji ber serjêkirina wan ji bo salekê ne.
Di pirtûka "Bijardeya Sêyemîn" wateya kûr a rewşên dayîna
ciziya salane bi hûrî hatiye şîrovekirin. Ku li xortên zumî li
seranserî cîhana Îslamî heta serdemên nûjen ev tişt hatibû
ferzkirin. Ew jî du yan sê lêdanên li ser stûyî ye, di gelek
caran de jî cureyek ji cireyên darvekirina ayînî dihate kirin,
ji bo nîşana ku zumî vê yekê ji ber jiyana xwe ve dike, were
dayîn. Ev yek ji cureyên rewakirina mirina ku ji ber dayîna
ciziyê heta saleke din hate tecîlkirin. Pirtûka "Bijardeya
Sêyemîn" bi dehan çavkanî di derbarê lêdana stûyan
berdest dike, ji Muxrib ta Buxare, ji sedsala 19'an ta sedsala
20'an, ku ji jêderên Îslamî û Neîslamî ne. Ev ayînî di hin
bajarên Îslamê de domî, wek Yemen û Efxanistanê, heta
çûyîna cihûyan a Îsraîlê di dawiya çileyan û destpêka
pênciyan ji sedesala borî. Di salên borî de jî gelek
bangkirinên ji bo vegerandina pêkanîna ciziyê hene.
Bi awayekî cewherî, nemusliman di şerî'eta Îslamî de
deyndarê jiyana xwe ne ji êrîşkerên wan ên Musliman re.
Tê texmînkirin ku ew hertim nêrînên neyênî ji muslimanan
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re xuya bikin: ev jî di pirtûkên şîrovekarên musliman de bi
zelalî tê dîtin.
Gelek ji zagonên şerî'eta Îslamî ji bo bindestkirin û
lawazkirina nemuslimanan hatine danîn, wek mînak:
• Şahidtiya zumiyan li dadgehên rewa nepejirandî ye: ev jî
wan dide ber hemî cureyên ziyan û 'ezabê;
• Divê xaniyên zumiyan ji xaniyên muslimanan nizmtir bin
• Ji zumiyan re qedexe bû ku li hespan siwar bin an serên
xwe ji serên muslimanan bilindtir hildin;
• Xweparastin ji zumiyan re bi her awayî qedexe bû: ev jî
hişt ku ew bibin nêçîreke hêsan ji kiryarên hovane yên li ser
destê muslimanan;
• Hemî şêwazên şahî û pîrozkirinên neîslamî qedexe bûn.
• Rexnekirina Îslamê qedexe bû.
• Li zumiyan cilûbergên cuda hatibûn ferzkirin. Herwiha
danîna xêliyek rengîn ser serê wan daku wan cuda bike,
hatibû ferzkirin. (Pêşî Îslam ev yek bi kar anî)
• Gelek zagon û fermanên din jî hebûn ku bindestî û
nijadperestiya olî li nemuslimanan hatibûn ferzkirin.
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Ev zagon wek derbirîneke civakî û rewa ya bindestkirinê û
biçûkkirinê bûn, a ku Quran pê ferman kiriye (sûreya
Tewbe: 29).
Pergala zumiyetê ji bo kêmkirina nirxên komên nemusliman
û kolekirina wan daku musliman bi vî awayî karibin
destihilatdariya wan bikin, hatibû sazkirin. Wek şarezayê
Mexribî ji sedsala 18'an Ehmed Ibin 'Ecîbe armanca wê
diyar kiribû, di beşekê de ku cara yekemîn derkete holê û
hate belavkirin û wergerandin di pirtûka "Bijardeya
Sêyemîn" de bû; ew jî wisa bû ku armanc ji vê pergalê
kuştin û tinekirina nefsa mirovê zumî:
Li zumîyî tê ferzkirin ku xwe, pêşeroja xwe û daxwaziyên
xwe bikuje, û bi ser de jî divê evîna jiyanê û serkirdetiyê û
şerefê bikuje. Zumî divê vînên xwe bikuje û barên bêhtirî
karîna xwe hilgire heta ku ew bi temamî dibe kole. Û ew ê
wê demê guh nede bindestbûna xwe jî. Û dê kesê xizan û
yê dewlemend li ba wî hevbend bin; pesin jî dê bi xeber û
dijûnan re jî hevbend be; qedexekirin û rewakirin jî dê wek
hev bin; û windakirin dê wek peydakirinê be. Gava hertişt
dişibe hev, wê demê dê giyana wî bibe kole û dê her tiştê
ku jê were xwestin bi razîbûn bide.³
Di şerî'eta Îslamî de, sizayek pir hişk li kesên ku ketina bin
hukma peymana zumiyetê qebûl nakin, tê kirin. Yanê eger
zumî cizaya xwe neda, yan jî li gor hemî mercên ku li ser
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zumiyan hatine ferzkirin nemeşî, wê demê sizaya wî ji nû
ve ragihandina cîhadê ye. Ev jî tê wateya rewşa şerî: yanê
hemî mal û milkê zumiyetan werin talankirin û jinên wan
werin revandin û wek "cariye" werinbikaranîn", û kuştina
mêran (yan jî ferzkirina wan a bi şûrê ya tevlîbûna Îslamê)
Ji mînakên navdar di serdema zumiyetê de, ya bi navê
"Peymana 'Umerî" ku tê de beşek heye tê de mesîhî sizayê
bi xwe li xwe dikin:
3. "Merîdî ji bo kuştina xwe, bextên xwe û evîna xwe, tê
ferzkirin, û ya herî gewre: vîna dinyayê û serkirdetî , hîn jî li
gor vîna wê nameşe, û daxwazên wê berevajî dike, û barên
ji karîna wê bêhtir dide piştê, heta ku bi giştî tê ba wî ku
tiştek li ba wî negiran e, û li ba wê jî şanazî û bindestî dibin
yek, xizanî û dewlemendî, pesin û dijûn, qedexekirin û
dayîn, windakirin û peydakirin, eger rewş di wê demê de
bûne yek, tu yê bibî musliman û her tiştên ku ew ji te
dixwazin, te da wan."
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Ev in mercên ku me li ser xwe û peyrewên ola xwe danîne,
di oxira bidestxistina ewlehî û parastinê. Eger em li gor van
mercên ku me danîne nemeşîn, wê demê ti zumiyet ji me
re tine ye, her tiştê ji me re ji aliyê xwediyên serhişkî û
belavbûnê tê yasakirin, ew jî ji bo we yasa ye.⁴
Ibin Qidame jî heman piştgiriya fikreyê dike ku, eger
peymana zumiyetê nehate pejirandin û qebûlkirin, zumî
jiyan û malê xwe ji dest dide:
Zumiyê ku bi riya nedana ciziyê yan jî nemeşîna li gor
fermanan, mercên peymana zumiyetê bi cih nîne... Soza
xwe xwar û divê were şerkirin û xwîn û malê wî helal e.⁵
Eger em li dayîna ciziyê wek rewakirinek olî ji bo serkêkirina
serê kesê zumî, em dikarin ciziyê wek "peymana xwînê"
yan "sonda xwînê" bihesibînin, kesê muşrik bi wê mirinê bi
riya pêkanîna serjêkirinê, tîne xwe, eger mercên vê
peymanê bi cih neanîn. Wek van peymanan û sondan di
sedsalên borî de di merasîmine olî de ji aliyê komine
nezelal û nihênî ve hatine bikaranîn, ji ber ji wan e ku ev
rewş xwedî hêzeke giyanî ye ku muşrikan pê dikin kole û
bindest dikin.
Ciziye pejirandina zumî ji bo dev ji seriyê xwe berde eger
yek ji mercên peymana zumiyetê bi cih neanî, yê ku bi wê
ew ji mirinê xelas dibe, merc dike. Bi vî awayî jî zumîyî
nefretê tîne xwe, ku bi rastî ji muslimanî re dibêje: "tu
mafdar î ku min serjê bikî eger min ti mercên peymana xwe
bi cih neanîbin." Paşê, eger zumîyî peymana xwe bi cih
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neanî, wê demê ew berê hukima kuştina xwe bi xwe dabû,
bi vê kiryarê jî
4- Li pirtûka Hukmên Ehlul Zume ya Ibin Qîm El-Coziye
binêre, mercên temenî û hukmên wan tê de anîne ziman:
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idf
rom=226&idto=301&bk_no=105&ID=235
5- Têbînî ji nivîserî re: min nikarî jêdera Erebî ya vê beşê bi
dest bixista. Wergerên ku li vir pêşkêş dikim hewldanine
nêzîkkirina zimanê kevin ne yê di hin nivîsên Ibin Qidame
de. Binêre,
http://www.philadelphia.edu.jo/almakgabah/book9/home/4/
4-c8/14190------1354
eger paşê hate kuştin, mirina wî dê çawa ku wî bi xwe
mirina pejirandibe be.
Di pirtûka "Bijardeya Sêyemîn" de gelek mînakên li ser
komine ji xelkên zumî hene ku ji ber bicihneanîna peymana
zumiyetê zehmetî û dijwariya cîhadê pir dîtine, ev
bicihneanîn rast be yan jî tenê guman be. Dîrok bûyerên ku
musliman bi serê nemuslimanan de dikirin daku wan tim di
metirsiyekê de bidin jiyandin, wek kuştin, komkujî, revandin
û talankirin, ev yek jî bindestiya giyanî û derûnî di mejiyê
xelkî zumî de hişt.
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Zumiyet
Peyva zumiyet ji bo wesfa komeke mercên ku ji peymana
zumiyetê derketine, dike, wek nijadperestiyê, zumiyet ne
tenê li gor bingehên olî û civakî ye, lê belê ji bo bicihkirina
bindesdtî û radestbûnê li ba miletê bindest, kar dike. Wek
ku fîlozofê cihû yê mezin Bin Meymûn ê ku di serdemên
navînî de jiya, got: "em bi biçûk û mezinên xwe razî bûne
ku em xwe hînî bindestiyê bikin...". Di destpêka sedsala
20'an de jî Yovan Svîjîk (Jovan Cvijic) şîrove kir ku çawa
tirs û hovîtiya hukimdarên Tirk û Elbanên musliman,
bertekên nimûneyî di derbarê guncandina derûnî ya di
navbera xelkê mesîhî di herêma Balqanê de, encam dan:
Ew êdî dixwazin di asta bindestiyê de bijîn, a ku ji bo
razîkirina mezinê xwe kar bike û wî ji xwe razî bike. Ev kes
bûn devgirtî, xapînok û baweriya xwe nema dan kesî; bi vî
awayî ew hînî bindestî û radestbûnê bûn û wisa dijiyan ji
ber ku ew tiştine girîng bûn ji bo nexwarina sizayan û
xweparastinê ji zehmetiyan. Bandora rasterast a hovîtî û
zehmetiyê di nav piraniya mesîhiyan de wek hestên tirs û
xofê bûn... Min bihîst ku xelk li Meqdonyayê digotin: "heta
di xewnên xwe de jî em ji Tirk û Elbanan direvin."
Li bermberî bindestiya kesê zumî em serbilindiya kesê
musliman dibînin, ê ku ji ber nestandina malên zumîyî û
dilnermiya xwe bi wî re, xwe merd dibîne. Wek Îraniyekî ku
tevlî mesîhîtiyê bibû, got:
"Hîn jî li mesîhîtiyê wek ola kesên kêmtirî kesên din, tê
nêrîn. Îslametî ola hukimdaran e, ema mesîhîtî ola koleyan
e."
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Zumiyet bi gelemperî pîs û xapînok e, wek ku nirxên
nemuslimanan binpê dike, wisa jî ziyanê digihîne
muslimanan bi xwe jî. Ku musliman gava dibînin ew karîna
wan tine ye ku wekheviyê pêk bînin. Wek hinek dewletan
gava ku parastina aborî li ser berhemên xwe ferz dikin, ev
yek dibe ku ziyaneke mezin bigihîne wê dewletê, wisa jî
parastina olî ya ji bo peymana zumiyetê dibe ku were
wateya ku musliman xwe dispêrin hestine serbilindî û
serfiraziyeke sexte û nerast, yên ku li dawiyê dê wan
hilweşîne û lawaz bike û dê rêkê li pêşiya wan ji bo
fêmkirina cewhera xwe, qut bikin.
Pergala zumiyetê ber bi komek helwestên licihmayî li ba
herdu aliyan ve, diçe, ev hewlest jî ji nifşekî heta nifşekê tên
bicihkirin. Tam wek çawa nijadperestî de Amerîka û
netewên din de ji bo bêhtirî sedsalekê berî ku koledariya li
gor nijadê hate rakirin, her wisa jî pergala zumiyetê ji bo
bandorkirinê domdar e, belem bi rastî jî desthilatdariyê dike,
li ser muslimanan û ji bilî wan jî, tevî ku peymana ciziye ji
mêj de hatiye rakirin. Ev dînamîkîtî jî dibe hîn dûvûdirêj bibe
daku li ser têkiliyên di navbera musliman û nemuslimanan
de, heta ku ew di civakine de bin ku berê neketibûn bin
desthilatiya şerî'eta Îslamê.
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Zumiyeta rojavayê
Yek ji xalên ku di "Bijardeya Sêyemîn" de zelal dikim, ew e
ku, ji ber operesyonên domdar ên pûçkirina îdoloî, koletiya
miletên rojavayî ji bo nêrîna zumiyetê zêdetir dibe. Wek
mînak, di lîsteyeke dirêj de navên rêberên rojavayî yên ku
pesna Îslamê dan û wê wek oleke aşitiyê ragihandin, û
spasdariya xwe ji bo Îslamê xuyakirin, hene.
Yek ji mînakên li pêş axaftina serok Obama ya di sala
2009'an de li Qahîreyê bû, ku tê de got ku şaristaniya mirovî
"dendarê Îslamê" ye. Eynî wek armanca zumiyetê bi xwe
bû ku, zumî bihesin ku ew bi jiyana xwe ve deyndarên
dagirkerên xwe ne yên ku êrîşî wan kirine. Wisa jî
şaristaniya gelên zumî divê bihesin ku ew deyndarê Îslamê
ne.
Herwiha jî rola pergala zumiyetê di înkarkirina rastiyên
dîrokî û olî yên xwediyên zumiyetê de derdikeve pêş, ku ew
jî yek ji hêmanên Îslamê ne, û bingehek in di dîroka gelên
ku Îslam wan digir kiriye de. Ev înkarkirin lêkolîna akademîk
û axaftina siyasî asteng dike.
Zumiyeta rojavayê ne tiştekî nû ye. Gelek beşên Ewrupayê
ne pir ji mêj ve ji şerên cîhadê pir ziyan dîtin. Herwiha
sînorên deryayî yên Fransa, Îtalya, Îspanya, Îrlenda û
Îngeltrayê ji ber hebûna çete û rêbiran, dijwar bûbûn -(ên
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ku bi navê cîhada deryayî yan rêbiriya berberî têne
naskirin)- ji gelek salan ve heta sedsala 19'an. Dîroknas
texmîn dikin ku bi sedhezaran ewrupî ji aliyê rêbiran ve
hatin revandin û li bazara 'ebîdan de li qiraxa bakurê
rojavayê Afrîkayê ji sedsala 11'an de heta sedsala 19'an,
hatin firotin. Heta serdema desteserkirina Fransa ya li
Cezayîrê di sala 1830'an de, dewletên Ewrupî û Amerîka
bacên giran (ku wek cureyekî ciziyê di şerî'eta Îslamî de
dihat hesibandin) ji bo rawestandina bazakirina 'ebîdên
ewrupî, didan dewletên bakurê rojavayê Afrîkayê.
Tevî ku tirsa ji terorîzma cîhadê ne tiştekî nû bû li ba
ewrupiyan, belem tundiya êrîşên terorî yên cîhadî û
gurkirina wan dihêlin tirs derbasî nava rojavayê bibe û
desthilatiya zumiyetê dîsa were ser wan.
Qirkirina olî û vegerîna zumiyetê
Di sedsalên 19'an û 20'an de gelek hêzên ewrupî neçar
man ku pergala zumiyetê rawestînin û hilweşînin. Ji bilî ku
dehsalên borî de vegerîna nêrîn û fikrên zumiyetê di
seranserî cîhana Îslamî de hatibû dîtin, û pê re jî
atmosfêreke ku bi zilm, metirsî û olperestiyê bi ser wan de
bû. Gava rojava zehmetiya mesîhiyan û zehmetkêşiya wan
di Pakistan, Îraq û Misirê de piştguh dike, wê demê ew dibe
alîkar daku rasita zumiyetê û bandora wê ya li ser
karûbarên cîhanî, veşêre.
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Beşa çaremîn
Mihemed û Nepejirandin
Mihemed bingeha Îslamê û cewherê wê ye. Ev beş nêrînek
kurt li ser çend kêliyên ji jiyana wî (jiyannameya wî)⁶ ya ku
li pişt bingehên Îslametî û peymana zumiyetê ye, pêşkêş
dike.
Destpêkeke biêş
Mihemed deroda sala 570 p.z. ji dayîk bû, ji êla Qureyş a
Erebî li Mekeyê. Bavê wî "Ebdullah Bin Ebdul Muttelib" e,
ew berî jidayîkbûna Mihemedî mir. Piştî wê malbateke din
ew bi temenê biçûk be xwedî kir. Gava ew şeşsalî jî dayîka
wî mir, paşê bapîrê wî yê xwedîhêz ew ji bo demekê xwedî
kir, lê gava Mihemed heştsalî bû ew jî mir. Mihemed çû ba
apê xwe "Ebû Talib" daku li ba wî bijî, li wir jî karek ji wî re
hate dayîn ew jî xwedîkirina pez û hêştirên apê wî bû. Piştî
wê Mihemedî got: "ti pêxemberên şivantî nekiriye nîn e." Bi
vî awayî jî karî ku rola xwe ya nebilind bike roleke cuda û
ciyawaz.
Tevî ku apên Mihemedî yên din dewlemend bûn, lê xuya bû
ku wan ti tişt ji bo alîkariya wî nekirin. Quran jî şermezariya
yek ji apên wî dike, yê ku nav lê kiribû "Ebû Leheb", ku
gotibû ew ê ji ber bepejirandina Mihemedî, di êr de bişewite:
Bila bişikin destên "Ebû Leheb"î

44

6. Jêderên hemî jêgirtinên li ser jiyannameya pêxemberî,
Îbn Îshaq û sehîha Buxarî ne.
Serwet û malê ku wî qezenc kiriye ew xelas nekir.
Ew dê bikeve agirekî bipêt û alaf.
Tev jina wî jî ya ku pişthilgira dar û striyan bû.
Di stûyê wê de werêsek girêdayî heye.
Sûreya Mesed
Zewaceke newekhev
Gava Mihemed di ciwaniya xwe de bû (25 salî), û li cem
Xedîceyê kar dikir, wê ji Mihemedî zewac xwest, û ji wî jî bi
temen mezintir bû. Xedîce tirsî ku bavê wê vê zewacê qebûl
neke, ji ber vê jî kir ku bavê wê wan di bin bandora meyê
de bizewicîne. Gava ew şiyar bû û rastî vedît pir bihêrs bû.
Di çanda nîvgirava Erebî de, divê mêr ji bûka xwe re qelenê
bide, û piştî wê jî hevjîn dibe wek milkekê ji hevjînê (mêrê)
xwe re, û dibe mîratgirê mêrî yê nêr bi wê re bizewice. Li
beramberî vê rewşê jî, Xedîce jineke jêhatî û dewlemend
bû -heta ku Mihemed Ibin Îshaq ê ku jiyannameya
Mihemedê nivîsî nav li wê kir xanima "camêrî û
dewlemendiyê"- Mihemed jî xizan bû û ji bilî çend rêkan li
pêşiya wî tine bûn. Li aliyekî din, Xedîce berî Mihemedî bi
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du mêran re zewicî bû. Wisa jî neliheviya di navbera wateya
zewace, û tiştê ku Mihemedî û Xedîceyê kiriye de, derkete
pêş.
Mihemed: Bavê Bêzarok
Diviyabû ku şeş zarokên Mihemedî hebana (li gor hin
çîrokan heft). Di hemî zewacên wî yên cûrbicûr, Mihemedî
sê (yan çar) zarokên lawik hebûn, lê hemî zarokên wî yên
lawik mirin û ew bê mîratgirekî lawik hiştin. Bêguman ev jî
sedemeke bêhêviya wî ya di jiyanê de bû.
Serboriyên biêş di jiyana wî ya malbatî de
Bi giştî, di rewşên malbatî yên Mihemedî gelek bûyerên
biêş hebûn, yek ji wan jî ew e ku ew sêwî mezin bû û
herwiha jidestdayîna bapîrê wî, xizanbûna wî, neçarmayîna
wî ku bavê Xedîceyê di bin bandora meyê de wan
bizewicîne û armancbûna wî ji bo merivên wî yên bihêz.
Bêguman li beramberê van bûyer û zehmetiyan apê wî
çavdêriya wî dikir, û hilbijartina wî ji Xedîceyê re wek
hevjîna xwe, ku bi vî awayî wê ew ji xizanî û muhtaciya wî
xelas kir.
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Avakirina olek nû
Gava Mihemed bû çilsalî, dest bi taqîkirina çend serdanên
giyanekê ku paşê got ku ew Cibrîl e (Cibraîlê ferîşte di
pirtûka pîroz de), dikir.
Nepejirandina xweyî
Mihemed ji van serdanan gelekî bihêrs dibû, guman dikir ku
ew bi şeytên hatiye hingavtin. Heta ku bi întîxarê jî fikirîbû,
ku got: "ez ê herim serê çiyayî û xwe bavêjim daku bimirim
û vehesim". Lê hevjîna wî Xedîce ew hêdî kir û ji pismamê
xwe yê mesîhî keşîş Werqe Bin Nofel re bir, ê ku gotî ku
Mihemed pêxember e ne dîn e.
Paşê, gava wehê ji bo demekê rawestî, dîsan hizirên
întîxarê êrîşî Mihemedî kirin, lê di her carê ku dikir xwe ji
serê çiyayê de xwe bavêje,
Cibrîl ji wî re derdiket û ew rihet dikir û digot: "Mihemed, tu
bi rastî pêxemberê xwedê yî."⁷
Xuya ye ku Mihemed ditirsî ku kes wî nepejirîne û ji wî
bawer neke û bi xapandinê tawanbar bikin, ji ber ku di
sûreyeke pêşîn a Quranê xwedayê Îslamê ji Mihemedê re
piştrast kir ku ew ê ti carî pişta wî bernede (sûreya Duha).
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Li destpêkê hêdî hêdî komên muslimanan firehtir dibûn,
Xedîce jî yekem kes bû ku kete Îslamê. Li pey wê re jî
pismamê Mihemedî yê biçûk Elî Bin Ebî Talib bû, yê ku di
malê Mihemedî bi xwe mezin bû. Hinek din jî ku piraniya
wan xizan an kole yan jî koleyên rizgarkirî, li pey wan bûn.
Êla Mihemedî
Li destpêkê ev ol ji aliyê peyrewên xwe ve bi bêdengiyekê
dorpêçkirî bû, lê piştî sê salan Mihemed wehiyek ji xwedayê
Îslamê wergirt ku tê de ew ji bo ragihandina ola xwe bi
awayekî eşkere hate fermankirin. Mihemed di civîneke
malbatî de ku tê de merivên xwe ji bo ketina Îslamê
vexwend, ew ferman pêk anî.
Li destpêkê endamên êla Qureyşê ya ku Mihemed jê ye, ji
bo guhdarîkirina li Mihemedî amade bûn, lê ev yek sivik bû
piştî ku wî siviktî bi xwedayê wan kir. Piştî wê bûyerê
musliman li gor Ibin Îshaqî wek "kêmoleke biçûkbûyî"
dihatin dîtin. Hêrsa di navbera herdu aliyan gur bû û şerek
di navbera wan de hate destpêkirin.
Gava agirê dijberiyê gurtir bû, apê Mihemedî Ebû Talib ew
parast. Gava hin mêrên Mekeyê hatin ba wî û gotin: "Ebû
Talib, biraziyê te dijûn da xwedayê me, û ola me binpê kir,
û ji siviktî bi jiyana me kir... An tu yê van tiştan li ser wî
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qedexe bikî, yan jî tu yê bihêlî em wî bigirin..." Lê Ebû Talibî
guh neda wan.
7. Jêderên hemî jêgirtinên li ser jiyannameya pêxemberî,
Îbn Îshaq û sehîha Buxarî ne.
Qureyşiyên ku ola Mihemedî nepejirandine, li dijî 'eşîreya
Mihemedî boykotkirineke aborî û civakî ragihandin, ku
bazirganî û zewaca bi wan re qedexe kirin. Ji ber ku
musliman xizan bûn, gelekî ji ber vê yekê ziyan dîtin. Ibin
Îshaq zehmetiyên wan ên li ser destê Qureyşiyan anî
ziman:
Piştî wê Qureyşê dijmantî bi peyrewên pêxemberî re
ragihand; û her 'eşîreyek ku tê de musliman hene, dest bi
êrîşkirin û lêdana wan kirin, rê nedidan wan ku bixwin û
vexwin, û ew didan ber germahiya Mekeyê daku wan
mecbûr bikin ku dev ji ola xwe berdin. Hinek bi darê zorê
xwe radest kirin, lê hinek jî bi alîkarî û parastina xwedê li
ber xwe didan.
Mihemedî bi xwe jî ji biçûkxistin û metirsiyê bêpar nema: ew
bi keviran hate lêdan û heta ûrikên ajalan gava wî nimêj
dikir bi ser wî de hatin avêtin.⁸
Gava ev qirkirin ranewestî, heştê û sê mêran tevî malbatên
xwe koçberî Hebeşeya mesîhî bûn û li wir alîkarî xwestin, û
hatin parastin.
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Gumankirina bi xwe
Di kêliyekê de di bin zora Qureyşê de, Mihemed di baweriya
xwe ya bi yekbûyîna xwedê de guman kir. Qureyşî mercek
ji wî re gotin ku, eger wî îbadeta xwedayê wan pêşkêş kir
wê demê ew ê îbadetkirina xwedayê Îslamê qebûl bikin. Ev
yek jî ji Mihemedî re ne pêkan bû, ji ber wê jî ayetin ji
Quranê ji sûreya Kafîrûn: 6 "ji we re ola we, ji min re ola
min" wergirtin. Lê xuya ye ku Mihemed dudilî bû, ji ber ku
El-Teberî nivîsî ku gava Mihemed sûreya Necim werdigirt,
ji wî ve "ayetên şeytanî" xuya bûn, ku nîşana xwedayên
mekeyê "Ellat û 'Uzze û Menat: ew xeranîqên (cureyek ji
balindeyan) bilind, razîbûna wan cihê spasiyê ye."
8. Sehîha Bixarî 1.241
Gava Qureyşiyên pûtperest ev ayet bihîstin şad bûn û bi
muslimanan re ji xwedê re xwe tewandin. Lê Cibrîlê ferîşte
gazind ji Mihemedî kirin: ji ber wê ev ayet hatin rûgirtin û
hate gotin ku ew wehî ji şeytên bûn. Piştî wê Mihemedî
ragihand ku ew ayet jê bir, lê ev yek bêhtir biçûkxistinî ji wî
re ji aliyê Qureyşiyan ve anî, yên ku hîn bêhtir dijmantî bi wî
û peyrewên wî re ragihandin.
Piştî wê, Mihemed ayeta (sûreya Hec: 52) a ku gotibû ku
hemî pêxemberên berî Mihemedî riya xwe şaş kirin, wergirt.
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Li vir jî em dibînin ku Mihemed bi mijarekê re dide û distîne
ku gengaz e jê re şermî û pirsgirêkan derxe.
Di rûyê biçûkxistin û tawanbarkirinên ku li hember wî de ji
hatine kirin, û yên ku gelek ziyan bi navûdengiya wî dane,
Mihemed ayetek ji xwedayê Îslamê wergirt, ku pêxemberîtî
û cudabûna kesayeta wî teqez dike, û ku ew afirîneke
newaze ye. (Sûreya Qelem: 1-4; Necim: 1-3).
Gelek kevneşopî hene dibêjin ku Mihemed bi newazebûba
nijad, êl û 'eşîreya xwe ve serbilind û bawer bû. Û li ser
gotinên di derbarê jidayîkbûna wî ya ji ber têkiliyeke qaçax
de, Mihemedî got ku hemî kesên berî wî bi ji ber têkiliyeke
qanûnî ji dayîk bûn û ti kes ji wan ji têkiliyeke qaçax ji dayîk
nebûye û heta bi Adem ve jî: ku ew baştirîn zilam, ji baştirîn
'eşîre (Haşimî), ji baştirîn milet (Ereb) e. Û got: "ez bi mal û
nefsa xwe ji we hemiyan çêtir im... Ez hilbijartiyê ji
hilbijartiyan im; kî ji Ereban hez bike, helbet ew ji bo min ji
wan hez dike."
Bêhtir ji serboriyên nepejirandinê
Gava Mihemed hevjîna xwe Xedîce û apê xwe Ebî Talib di
heman salê de ji dest dan, gelek tevlihevî di jiyana wî de
çêbû. Ew afet gelek bibandor bûn li ser wê. Bê parastin û
piştgiriya wan, êla Qureyşê bêhtir dijmantî bi wî re kir.
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Civaka Erebî li ser hevbendîtiyê rabûbû. Riya ku tu bi wê
aramî û ewlehiyê bibînî ew bû ku tu bikevî pişt kesekî ji te
bihêztir.
Gava metirsî li ser wî û peyrewên wî zêde bûn, û ji aliyê êla
xwe ve êdî nehat pejirandin, Mihemed li kesekî gerî ku wî li
bajarê Taifê biparêze. Lê ew dîsa rastî biçûkxistiyan hat, û
li wir xelkê ew êrîşî wî kir û ew dûrî malên xwe xistin.
Wisa rewş ne baş bû li gor Mihemedî. Lê li dawiyê ew karî
komekê bibîne daku alîkariya wî bikin. Ew jî Erebên bajarê
Yetribê bûn ê ku gelek cihû tê de dijiyan.
Hevbendên nû û reva ji Mekeyê
Di navbera mewsima hecê yê ku salane pêk tê de, hin
seredêr ji Yetribê hatin û sond bi peyrewî û ta'eta Mihemedê
xwarin, û razê bûn ku li pey peyama wî bin.
Di peymandayîna wan a yekemîn de nexuya bû ku ew ê li
kêleka wî şer bikin yan na. Lê di navbera mewsima hecê di
sala din de, komeke mezintir ji xelkê Yetribê parastina ku
Mihemed dixwaze, li xwe girt. Ev kom paşê bi "Ensar" hatin
naskirin, li xwe girtin ku ew ê bi awayekî veşartî şerekî
temam di oxira pêxemberî li dar bixin.
Piştî wê, biryara koçberbûyîna muslimanan ta Yetribê (ku
paşê navê Medîne lê hate kirin) hate dayîn daku li wir
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penayeke ewleh ji xwe re çêkin. Mihemed ê taliyê bû yê ku
ji Mekeyê reviye, ku ji paceyeke ji paş malê xwe re di nîva
şevê de revî. Gava gihiştin Medîneyê êdî Mihemed karî
peyama xwe bê berxwedan ragihîne, tevî ku nêzî hemî
Erebên Medîneyê "Ensar" berî derbasbûna salekê ketin
Îslamê. Wê çaxê Mihemed bûbû pêncî û du salî bû.
Di navbera salên wî yên li Mekeyê de, Mihemed rastî
nepejirandinê ji aliyê malbat û êla wî ve hat. Ji bilî hinek
kesan, hemî kesên ku pê bawer dikirin xizan bûn,
herwiha ew rastî biçûkxistin û gefxwarin û êrîşîn ji aliyê
Qureyşiyên dîtir dihat.
Li destpêkê Mihemed bi xwe nebawer bû, ditirsî ku xelk
pêxemberîtiya wî bawer nekin û nepejirînin. Heta ku di
kêliyekê de nêzîk mabû ku xwedayê Qureyêşiyan
bipejiranda. Lê li dawiyê, tevî wê dijberiyê, Mihemed bi
dijwarî berdewam kir û karî li dor xwe komek ji peyrewên
dirust kom bikirana.
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Nepejirandin û wehiya Mekeyî
Şahidtiyek aram?
Gelek nivîskar gotin ku ew Mihemed peyam û vexwendina
xwe bi awayekî aramî pêşkêş dikir, dema ku ew li Mekeyê
derbas kiriye. Di aliyekî de mirov dikare bêje rast e. Lê belê,
tevî tinebûna fermanên tundî di nav sûreyên Mekî yên
Quranê de, lê kirina tundiyê bêguman gengaz bû, ku ayetên
Quranî yên pêşîn cîranên Mihemedî bi şêwazeke ecêb
şermezar dikirin. Ku ezabek dijwar û tûj ji bo kesên ku ew
bi derewîntiyê tawanbar kirine, li axîretê heye.
Ji nav armancên ayetên cezayê yên Mekî yên Quranê ew
bû ku, şahidtî ji Mihemedî re li dijî Qureyşiyên ku li dijî wî ji
radibûn dikir. Wek mînak, Mihemed dibêje ku ew kesên ku
siviktî bi Îslamê dikin dê ezabê xwe bibînin. Û yên
bawermend dê bi rihetî rûnin û meyê di xweşiya bihuştê de
vexwin, û ji xwe re bi kafirên ku di agirê dojehê de dişewitin,
bikenin. (Sûreya Mutefîfîn: 29-36).
Bêguman ku ev peyamên hukmê agirê şerî li Meleyê gur
kir, ku kêfa muşrikan ti carî ji gotinên Mihemedî re nedihat.
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Agahdarkirina wî li Mekeyê
Ne tenê Mihemed di derbarê ceza û ezaba axîretê de şîret
û agahdarî didan, Ibin Îshaq jî nivîsî ku li destpêka serdema
Mekî de Mihemedî cara yekemîn niyeta xwe ya kuştina
muşrikan eşkere kir: "Hûn dibihîsin ey gelê Qureyş? Sond
bi yê ku giyana min di destê wî de, ez bi serjêkirinê hatim
we." ⁹
Paşê, berî ku Mihemed ji Medîneyê bireve, komek Qureyşî
hatin ba wî û ew bi gefxwarina bi kuştina yên dijî wî,
tawanbarkirin.: "Mihemed dibêje ku... Eger hûn li pey wî
neçin hûn ê serjê bibin, gava hûn ji mirinê rabin jî hûn ê di
agirê dojehê de bişewitin." Mihemed bi rastiya wê gotinê
aşart û got: "bi rastî jî ez wisa dibêjim" ¹⁰
Li Medîneyê, derveyî çarçoveya qirkirin û nepejirandinê,
hêza muslimanan xurtir bû -bi hêzeke xwedayî ve hatine
piştgirtin- ji bo şerê kesên dijî wan bikin.
Ên biserkeftî û yên bibinketî
Wateya biserketinê di Îslamê de gelekî fireh e, ku gelek
wate û derbirînên wê hene. Ji zû de ew wek fikr û ramanên
siyasî yên bingehîn di sûreyên Quranê de di nîva sêzdeh
salên ku Mihemedî li Mekeyê derbas kirine de, derketin pêş.
Li derdora wê demê, wek nîşandana şerê ku de navbera
Mûsa û muşrikên Misrî de qewimîbû, Quran cezayan bi
peyvên "ên îflehbûyî" û "yên biserketî" û "yên bibinketî" dida
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nasîn (mînak: sûreya Taha: 64-69; sûreya Şu'era: 40-44;
sûreya 'Enkebût: 39).
Di dawiya serdema Mekî de Mihemedî wateyên biserketinê
li ser dijberiya ku di navbera wî û dijminên wî de, pêk anîn.
Di sûreya Yûnis de, berî ku koçberî Medîneyê bibe,
Mihemedî ragihand ku yên wehiya xwedê napejirînin ew ê
ji bibinketiyan bin (sûreya Yûnis: 95)
9. Guillaume The Life of Muhammad, p. 131.
10. Guillaume . The Life of Muhammad, p. 222.
Nêrîna Mihemedî li ser fîtneyê
Peyva Erebî "fîtne" tê wateya tecrûbe yan diserdebirinê, ji
bo têgihiştina guhartina Mihemedî ji bo rêberekî şerî girîng
e. Peyva fîtne ji gotina tecrûbekirin û handan û taqîkirinê
hatiye. Peyv bi koka xwe ve ji taqîkirina kanzayî bi êgir e.
Fîtne bi sedemên xwe yên erênî û neyênî dibe ku handan
û diserdebirinê bihewîne, dibe ku êşkence jî bihewîne. Dibe
ku di ser kesekî re birin yan birîna endamên leşê wî be.
Wateya "fîtneyê" bû wateyeke cewherî di nêrînên 'eqîdetiyê
de di derbarê serpêhatiyên civaka Îslamî ya pêşîn bi kafiran
re. Tawanbarkirina ku Mihemedî ber pêxemberê Qureyşê
kiriye ew bû ew fîtne bi kar anîn -(di nav wê de jî biçûkxistin,
derewkirin, êşkence, koletî, zordariyên aborî û ji bilî wan jî.)-
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ji bo bihêlin ew dev ji Îslamê berdin an jî sivikkirina
daxwazên wê.
Ayetên pêşîn ên ku di derbarê şerkirinê de hatine wehîkirin
ku armanca giştî ya kuştin û şerkirinê tinekirina fîtneyê ye:
Di oxira xwedê de şerê yên ku şerê we dikin, bikin, û êrîşî
kesî mekin, xwedê ji êrîşkeran hez nake. We li kuderê ew
dîtin wan bikujin û ji dera ku wan hûn jê derxistine, hûn jî
wan derxin. Fîtne ji kuştinê bigunehtir e.. şerê wan bikin
daku nebe fîtne. Ol jî ya xwedê ye, eger razî bûn êrîş ji bilî
zaliman li kesekî nayê kirin. (Sûreya Beqere: 190-193).
Derbirîna "fîtne ji kuştinê bigunehtir e" girîngiya wê ya
mezin di Îslamê de da xuyakirin. Heman hevok careke din
piştî êrîşa ku bi ser karwanek Mekî de hatiye kirin, hat
wehîkirin (sûreya Beqere: 217) di navbera meha heram de
(mehên heram kevneşopiyên Erebî şerkirin tê de qedexe
kiribû). Ev yek jî, kêmzêde, dihat wateya ku, girîngiya
rijandina xwîna kafiran ji ya fîtnekirina muslimanî daku ji
baweriya xwe were xwar, hindiktir e.

Hevokek din xwedî wateyek mezin di vê beşê de, di sûreya
Beqere de heye: "şerê wan bikin daku nebe fîtne". Ev hevok
jî careke din pişî cenga (xezweta) Bedir a ku di sala
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duyemîn ji koçberbûna Medîneyê de qewimîbû, hate
wehîkirin. (Sûreya Enfal: 39).
Ev herdu ayet li ser fîtnê ne û herdu jî du caran hatin
wehîkirin, û bûbû bingeh ku cîhad bi hebûna astengiyan ji
xelkê ku dikin têkevin Îslamê ve, girêdayî ye, yan jî tiştên ku
bala muslimanan dikişînin daku dev ji ola berdin. Çiqas
metirsî û xeterî ji ber şerkirin û kuştina kesên din pir be û
xerab be jî, wê demê astengkirina riya ketina Îslamê hîn
xerbtir e.
Piraniya zanayên Îslamê bi awayekî berfireh şîrovekirina
wateya dan, ku tenê bi hebûna kafirekî be jî, ji ber wê jî em
dikarin wê hevokê wisa şîrove bikin ku, "bawerîpênekirin ji
kuştinê xerabtir û pîstir e."
Eger bi vî awayî hate fêmkirin, hevoka "fîtne j kuştinê
xerabtir e" raspardinek gelemperî bi kuştina hemî kafirên ku
peyama Mihemedî napejirînin e, eger di şerekî li dijî
Mihemedî bin yan jî na. Tenê gunehkirina "kufrê" ji bo
kafiran -li gor şîrovekarê mezin Ibin Kesîr- ew bi xwe ji
guneha kuştina wan bêtartir e. Ev yek jî bû sedema şerkirin
û kuştinê ji bo tinekirina kafiran, û ji bo Îslam destan deyne
ser hemû olên din (sûreya Beqere: 193; Enfal: 39).
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Wateya kurtî ya di derbarê nemuslimanan de
Koka dijmantiya bi nemuslimanan di şerî'eta Îslamê de, tu
dikarî di serborên Mihemedî yên derûnî û hestên wî yên
nepejirandinê de bibînî.
Li destpêkê Mihemed bala xwe bire ser endamên êlên
Erebî yên muşrik. Em dikarin tiştekî di danûstandina
Mihemedî bi muşrikên Ereb re de, bibînin. Ku hêrsbûn û
xezeba ji ber serboriyên ku bi serê muslimanan de hatine,
wek ku hebûna muşrikan bi xwe fîtneyê çêdike hate dîtin.
Heman tişt di danûstandina Mihemedî bi xwediyên pirtûkê
re tê dîtin. Ji ber ku Îslam nepejirandine
wê demê ew bi kirina gunehan gunehbar in, ji ber wê jî ew
têne bindestkirin û astengkirin û siviktî bi wan tê kirin.
Bertekine din a nepejirandinê
Di jiyannameya Mihemedî de, me gelek redkirin û
nepejirandin dîtin.¹¹ Di dema pêşîn de Mihemedî redkirinên
nepejirandina xweyî xuya kir, di nav de jî ew fikreyên
întîxarê û gumanên hingavtina wî ji aliyê şeytanî ve, bûn.
Herwiha bertekên erênî hebûn ku piştgiriya wî dikirin ji bo
dîwarê wan tirs û gumanan hilweşîne. Di nav de jî ew bû
ku, xwedayê Îslamê dê dijminên Mihemedî bide cezakirin û
wan bavêje dojehê; herwiha gotinine ji bo sitirandina hin
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mijarên ku dibe fihêtê ji wî re bînin, wek teqezkirina ku hemî
pêxember riya xwe şaş kirin û guh da şeytanî; herwiha ew
ayetên ku ji aliyê xwedayê Îslamê ve hatin daketin daku
ragihîne ku peyrewên Mihemedî dê di vê dinyayê û di
axîretê de jî ji biserketiyan bin.
Li dawiyê bersivên dijmantiyê hatin daku desthilatiya xwe
bavêje. Encama ku jê derketiye ew bû ku, bi riya dijminatî û
şerkirina li hember nemuslimanan û êrîşkirina erdên wan,
dê fîtneyê têk bibin.
Tolhildan
Bi xurtbûna hêza leşkerî ya Mihemedî gava ew li Medîneyê,
û bi detpêka pêşveçûn û ragihandina serkeftinan,
danûstandina wî bi dijminên xwe yên binketî re gelek
sedem û daxwazên wî yên şerkirinê da xuyakirin. Bûyerek
biwate di derbarê danûstandina Mihemedî bi kesekî bi navê
'Uqbe Bin Ebî Me'ît de heye, yê ku ûrik û rîxa hêştiran avêt
ser Mihemedî. 'Uqbe piştî xezweta Bedir hate dîlkirin,
11. Ji bo nêrînek berfireh
nepejirandinê, binêre:

li ser

gelek

bersivên

Noel and Phyl Gibson, 1987, Evicting Demonic Squatters
and Breaking Bondages."
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li ber Mihemedî gerî daku wî nekuje û got: "Mihemed, kî dê
zarokên min xwedî bike?" Bersiv jî ev bû "biçe dojehê."
Mihemedî ferman bi kuştina 'Uqbeyî da. Piştî cenga Bedir,
leşên kuştiyên ji Mekeyê di kortekê de hatin avêtin, nîva
şevê Mihemed çû ser kortê daku bi kuştiyên Mekeyî bikene.
¹²
Wek van bûyeran ji me re xuya dikin ku Mihemed tola xwe
ji yên ku ew nepejirandine, hilda. Heter kir ku gotina dawî
ya wî be, heta bi kuştiyan re jî.
Êrîşkirina Mekeyê
Ên ku Mihemedî nepejirandine hertim di seriyê lîsteya
darvekirinê bûn. Gava wî êrîşî Mekeyê kir, Mihemedî
rewakirina rijandina xwînê qebûl nekir, lê belê lîsteyeke
biçûk bi navê hin kesên ku pêwîst e werin kuştin, hebû. Ku
du kes (yek ji wan jin) ji murtedan (ên ku ji ola xwe
derketine) hebûn. Wan Mihemedî li Mekeyê bêbextî li wî di
Mekeyê de kiribû, û du cariyên ku stranên biçûkxistin û
sivikkirina bi wî, digotin.
Helbet lîsteya mirinê ya Mekeyî hêrsa mezin a Mihemedî ji
ber nepejirandina wî, dide xuyakirin.
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Aşitiya Hudeybiye
Berê êrîşkirina Mekeyê, Mihemedî xewnek dît ku ew tê de
ferzên hecê li Mekeyê dike. Ew di wê demê de negengaz
bû, ku musliman di Mekeyê de di rewşa şer de bûn. Piştî vê
xewnê, Mihemed kete nav danûstandinê ji bo peydakirina
aşitiyekê daku derfet ji wî re çêbibe ku hecê bike. Diviyabû
ku ew peyman ji bo deh salan domdar ba, ji bendên wê jî
ew bû ku herkesê bêdestûra xwediyan were cem
Mihemedî, ew wî ji xelkê Mekeyê re vegerîne.
12. Guillaume. The Life of Muhammad pp.305-306.
di nav de jî jin û ebîd. Herwiha ew peyman derfet da kesên
ji herdu aliyan ku bi hev re têkevin hevbendiyan.
Mihemed sozên xwe bi cih neanîn, ji ber ku gava kesine ji
Mekeyê hatin ba wî daku jin û ebîdên wan vegerînin, wî
qebûl nedikir û xwe bi fermaneke xwedayî ve piştrast dikir.
Yekem bûyer jî bi jineke bi navê Um Kultûm re bû, ku birayê
wê ji bo vegerandina wê hat. Mihemed qebûl nekir ji ber ku
(li gor gotina wî) "xwedê ev tişt qedexe kir", li gor Ibin Îshaq
(sûreya Mumtehîne: 10).
Sûreya Mumtehîne şîretan li muslimanan dike ku kafiran ji
xwe re nekin xwedî. Ew dibêje ku her muslimanek ku bi dizî
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ji kafirên Mekeyê hez bike, wan riya xwe şaş kiriye: bi çi
awayî be jî, tenê armanca kafiran ew e ku muslimanan ji
baweriya wan biêxin. Herwiha sûreya Mumtehîne li gor
aşitiya Hudeybiyeyê ye, ya ku êrîşkirina kesekê ji kesekî din
re qedexe kiriye û ji bo tinebûna firûzên xerab û bidizî
agahdarî kiriye. Lê paşê, gava muslimanan êrîşî Mekeyê
kirin, gotin ku ev bihaneyek e qaşo Qureyşê peyman xera
kiriye.
Piştî wê, xwedayê Îslamê qedexekirina lidarxistina
peymanan bi muşrikan re ragihand -"Ellah ji muşrikan û
pêxemberê wî bêberpirsyarî ye... We li kuderê muşrik dîtin
wan li wir bikujin." (Sûreya Tewbe: 3-5).
Ev rêzkirina bûyeran nêrîneke Îslamî dide xuyakirin ku,
muşrik bê muslimanan ji xwe bêsoz bûn, û nikarîbûn
peyman bi cih bianînana (sûreya Tewbe: 2-8). Di heman
demê de jî, Mihemedî, bi fermana xwedayê wî, diyar kir ku
ew mafdar e ku sozê bi muşrikan re xera bike. Gava ew
peymana xwe xera kir û xwe xwedîhêzekî mezin dît, ev wek
guneh nayê hesibandin.
Wek van bûyeran xuya dikin ku, Mihemed bi hesibandina
kafiran wek fîtnekar, hişt ku êdî têkilî di navbera wan de tine
bin, heta ku ew Îslamê napejirînin.
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Cîhada li dijî Cihûyan
Danûstandinên Mihemedî bi cihûyan re li Medîneyê û li
Xeyberê bingehek ji bo pêşxistina pergala peymana
zumiyetê ya xwediyên pirtûkê bû.
Nêrînên Mihemedî yên pêşîn li ser cihûyan
Di serdema Mekeyî de, balkêşiya Mihemedî tenê ew bû ku
xuya bike ku ew ji zincîreke dûrûdirêj a pêxemberan e ku
gelek ji wan jî cihû bûn. Di sûreyên Mekeyî de, û di ayetên
ku di mehên pêşîn ên bicihbûa wî di Medîneyê de hatine
wehîkirin, gelek nîşan ji cihûyan re hene. Gava Quran
nîşana cihûyan di Mekeyê de da, armanc ji wê yekê ew bû
ku xuya bike ku tevî ku hinek ji wan bawermend bûn û hinek
din jî nebawermend bûn, dîsa jî peyama Mihemedî ji wan
re xêr û bereket bû (sûreya Beyne: 1-8).
Mihemedî hevdîtinine bi hinek mesîhiyan re gava ew li
Mekeyê, pêk anîn, ew hevdîtin jî cihê piştgiriyê bûn. Werqe
Bin Nofel ê mesîhî pismamê Xedîceyê ye, û ew Mihemedî
wek pêxember ragihand, herwiha mesîhiyên ku ji Hebeşeyê
hatine û ew li Mekeyê dîtine, bi Îslamê bawe kirin. Dibe ku
Mihemedî hêvî dikir ku cihû jî her wisa peyama wî
bipejirînin, û tê de ayetek zelal ji xwedê bibînin. (Sûreya
Beyne) bi rastî jî Mihemedî got ku tiştên ew fêr dike, heman
tişt in ên ku cihûtî jî fêr dike ne, wek nimêjê û pêkanîna
zekatê. (Sûreya Beyne: 5) heta ku wî peyrewên xwe fêrî
nimêja ber bi Şamê (Qudisê) ve bikin, dikir, ku bi vî rengî li
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gor kevneşopiyên cihûtiyê diçû. ¹³ (vegere sûreya Beqere
144 a ku guhartina berê qîbletê ragihandiye)
Gava Mihemed gihîşt Medîneyê, peymanek pêk anî ku
aliyek jê cihû bûn. Ev peyman ola cihûtiyê pesind kir û ji
cihûyan re teqez kir ku ew li ser ola xwe, û musliman li ser
ola xwe ne, herwiha ferman kir ku cihû Mihemedî bipejirînin.
13. Sahih al-Bukhari 1:397
Dijberî li Medîneyê
Mihemedî dest bi pêşkêşkirina peyama xwe ji cihûyên li
Medîneyê re, kir, lê ew rastî berxwedaneke nepayî hat.
Jiyanname vê berxwedanê dispêre dexesiya cihûyan.
Hinek ji wehîkirina li ser Mihemedî nîşanine ji pirtûka pîroz
dihewandin, bêguman, mezinên cihûyan ev çavkaniyên
nivîskî taqî kirin (mebest peymana kevin), û newekheviya bi
şîrovekirinên Mihemedî re destnîşan kirin.
Pêxemberê Îslamê ji pirsên mezinên cihûyan hêrs bû, di hin
caran de hin ayetên Quranî bi ser wî de dihatin daku
bersivan bide wî. Car li pey carê, gava Mihemed bi pirsekê
re rûbirû dibû, wî ev yek ji peyitiya xwe bide nîşan, bi kar
dianî, ji xwe ev tişt di Quranê de jî zelal bû.
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Yek ji hêsantirîn rêkên ku Mihemed li pey çûye
misogerkirina li ser xapînertiya cihûyan bû, ku li gor dilê xwe
ji ayetan werdigirin, lê ew ayetên ku ne li gor berjewendiyên
xwe piştguh dikin (sûreya Yasîn: 76; Beqere: 77)
Herwiha bersivek din ji xwedê ve hebû ku cihû bimebest
pirtûkên xwe herifandine. (Sûreya Beqere: 75)
Quran û hedîs gotûbêjên mezinên cihûyan ên bi Mihemedî
re anîn ziman, ne wek gotûbêj û bersivên rast li ser gotinên
Mihemedî, lê belê wek fîtne û hewldana xerakirina Îslamê û
baweriya muslimanan.
'Eqîdeta dijminatiya nepejirîneran
Gotûbêjên bitirs ên Mihemedî bi cihûyan re dijminatiya wî
bi wan re da xuyakirin. Berê hin ayet digotin ku hinek ji
cihûyan bawermend bûn, lê niha Quran ragihand ku nijada
cihûyî bi giştî nefret lê hatiye kirin û tenê hejmarek hindik ji
wan bawermendên dirust in. (Sûreya Nîsa: 46)
Quran ragihand ku berê hinek cihû ji ber gunehên wan bo
meymûn û berazan hatin veguhastin. (Sûreya E'iraf: 155;
Mayîde: 60; Beqere: 65) herwiha jî xwedayê Îslamê wan bi
kujerên pêxemberan bi nav kirin. (Sûreya Mayîde: 70) di
Quranê de jî, xwedê têkiliya xwe ya bi cihûyên ku sozên
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xwe bi cih neanîne re, qut kir, û dilê wan reş kir daku hertim
musliman cihûyan wek xayîn bibînin (ji bilî hinekan).
(Sûreya Mayîde: 13) û ji ber ku wan peymana xwe xera kir,
Quran ragihand ku cihû ji yên ku riya xwe şaş kirine ne, û ji
binketiyan in. (Sûreya Beqere: 27)
Berî ku ew were Medîneyê, wehî pêşniyar kiribû ku cihûtî
oleke dirust e. (Sûreya Beqere: 62) lê ev ayet bi ayeteke din
ve ji sûreya 'Umran: 85, hate guhartin. Li Medîneyê,
Mihemed têgihişt ku ji bo sererastkirina çewtiyên cihûyan
hatiye şandin. (Sûreya Mayîde: 115) û nas kir ku hatina wî
cihûtî ji ber girtiye, û Quran jî dawiya wehiyê ye. Û her kesê
ku ev peyam nepejirandine ew binketî ne (sûreya Al
'Umran: 85). Wê demê ji cihûyan re -(yan jî mesîhî)- qedexe
bû ku li gor ola xwe ya kevin bimeşin: ku pêwîst bû ku
Mihemedî pesind bikin û ew jî bibin musliman.
Di ayetên Quranê de, Mihemedî êrîşeke 'eqîdetî bi awayekî
rasterast bire ser cihûyan. Ew jî ji ber kiryarên bevaş ên ji
ber nepejirandina peyama wî ji aliyê cihûyan ve bû. Ev yek
jî hewldaneke din bû ji bo îsbatkirina xweyî ji bo Mihemedî,
wek ku gava Mihemedî bi muşrikên ji Mekeyê re kiribû.
Paşê, Mihemed ji wê dûrtir çû, û bersivine hovtir û dijbertir
pêk anîn.
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Nepejirandin dibe tundîtî
Li Medîneyê, Mihemedî dest bi çalakiyekê kir daku cihûyan
bixe nav metirsiyê de û li dawiyê wan bi temamî tine bike.
Piştî serkeftina wî ya di cenga Bedir de, hêza Mihemedî
zêdetir û xurtir bû di gava serdana wî ya ji bo Benî Qînq'a
de, ew jî yek ji êlên cihû ne û gefa tolhildaneke xwedayî ji
wan re xwar. Paşê, ku rewşine ji xwe re kirin bihane,
cihûyên Benî Qînq'a dorpêç kirin û ji Medîneyê kirin der.
Paşê Mihemedî fermana zincîreçalakiyên kuştin li dijî
cihûyan da, û ferman da peyrewên xwe ku ew her cihûyekî
ku dikeve ber destê wan, bikujin. Ragihand ku ji bo cihûyan
ti çareserî ji bilî Îslametiyê nîn e, "bikeve Îslamê, tu yê xelas
bibî", wate ew e ku divê tu Îslamê bipejirînî daku tu di aramî
û ewlehiyê de bimînî. ¹⁴
Guhartineke bingehîn di fikira Mihemedî de çêbû, ku êdî
mafê nemuslimanan jî di mal û milk û jiyana xwe de heye,
tenê eger ew Îslametî û muslimanan pejirandin. Ji bilî wê jî
fîtne tê hesibandin û bihaneyek e ji muslimanan re ji bo
şerkirina.
Ji bilî ku erka Mihemedî ya di danûstandina bi cihûyan re
hîn bi dawî nebûbû, piştî wê sire hate Benî Nedêr. Ku êla
Benî Nedêrî bi bicihneanîna peymana xwe hatin
tawanbarkirin, ji ber wê jî ew ketin bin êrîşê, û piştî demekê
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ji dorpêçkirinê, muslimanan heman tişt kir û ew ji Medînetê
kirin der, ku mal û milkên wan ji muslimanan re hiştin daku
talan bikin.
Piştî wê Mihemedî dawîn êlên cihû yên mayî, ew jî êla Benî
Qureyza bû, dorpêç kir, ku xwe bi vê kiryarê dispart
fermanekê ji Cibrîlê ferişte. Gava cihû bêmerc xwe radest
kirin, serên mêrên wan di qada bazara bajêr de hatin jêkirin
-(li gor çavkaniyên cuda, hejmara wan ji şesed heta nehsedî
bû)- di derbarê jin û zarokên cihû de, ew wek xenîmet (ebîd)
li muslimanan hatin parvekirin.
Ji bo Mihemedî, bi cihûyên nîvgirava Erebî re, ev ne dawî
bû. Piştî paqijkirina Medîneyê ji hebûna, wan êrîş da ser
Xeyberê. Çalakiya Xeberê bi sînaryoyekê bi du bijardeyan
dest pê bû: yan radestbûn an jî mirin.
Lê piştî têkbirina cihûyan li ser muslimanan li Xeberê, li ser
bijardeyeke
14. Guillaume. The Life of Muhammad pp. 369.
sêyemîn danûstandin pêk anîn: radestbûna bimerc. Bi vî
rengî jî cihûyên Xeyberê ên yekem bûn ku dikevin bin
peymana zumiyetê.
Wisa em digihînin dawiya gengeşeya xwe ya li ser têkiliyên
Mihemedî bi cihûyan re. Girîng e em bînin ziman ku Quran
ji cihû û misîhiyan re heman reftarî bi kar tîne, ji ber ku ew
herdu ji cûreyekê ne, ew jî "Ehlul Kîtab" (xwediyên pirtûkê)
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ye. Têkilî û danûstandina bi cihûyan re di Quranê û di jiyana
Mihemedî de, bû nimûneyek ji bo têkilî û danûstandina bi
mesîhiyan re di demên pêş de.
"Em Qurbanî ne"
Yek ji fikirên bingehîn ên projeya Mihemedî ew bû ku hertin
balê bikişîne ser zilmiya ku li ser mislimanan bûye û ku ew
hertim qurbanî ne. Ji bo domandina meşa 'eqîdetiyê ya ku
êrîşkirin wek rizgarkirinekê dibîne, pêwîst e ku em li sedem
û bihaneyine bigerin ku dijminê xwe yê kafir pê tawanbar
bikin daku êrîşê bibin ser. Nexwe, her ku ceza mezintir û
dijwartir bû, her ku pêwîstî bi baldayîna gunehên dijminî pir
bû. Û bi şahidtiya xwedayê wan jî, zehmetiyên ku musliman
dikişandin "ji kuştinê mezintir" bûn, gerek bû ku musliman
qurbanî bibînin ku ziyana ku ew gihiştiye wan bi gelekî ji ya
ku ew gihandine dijminan, dijwartir in. Wisa, balkişandina
ser zehmetkêşiya muslimanan wek qurbanî, bû ginîgiyeke
'eqîdetî yan jî bingehek ji bo bicihkirin û damezirandina
baweriya muslimanan.
Ev bingeha 'eqîdetî, ya ku rehên xwe di Quran û
jiyannameya Mihemedî de berdane, şîrove dike çima,
carekê û pir caran, hinek musliman heter dikin ku
zehmetkêşiya wan wek qurbanî bi pirî ji ya nemuslimanên
ku êrîş bi ser wan de tên, dijwartir e. Ev hişmendî di
gengeşeya profesor Ehmed Bin Mihemed (mamosteykî
zanîngehê yê Cezayirî di siyasetên olî de) de û Dr. Wefa
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Sultan li ser kenala El-Cezîra. Gava ew ji ber bihaneyên wê
ji wê hêrs dibe, qîr kir:
Em qurbanî ne!... Bi mîlyonan bêhuneh di nav me de hene
(mebest musliman e), hema bêguneh di nav we de....
Hejmara wan çiqas hebe jî bi ser hezaran nakeve.
Ev hişmendiya qurbandanê wek kula reşê di nav civakên
musliman de heta roja me ya îro belav dibe, ew jî karîna
wan ya berpirsyariya kiryarên xwe, kêmtir dike.
Mihemedê Nepejirîner
Wisa, em digihînin dawiya nêrîna giştî ye li ser dîroka
Mihemedê digel nepejirandinê, çi nepejirandina ku li wî
hatiye kirin, çi jî ya ku ew li xelkê kiriye, herwiha hewldanên
wî ji bo azakirina xwe bi riya serkeftinên li dijî dijminên xwe.
Wek me dît jî, pêxemberê Îslamê nepejirandin di gelek
aliyan de taqî kir: rewşên wî malbatê, meriv û xizmên wî yên
li Mekeyê û cihûyên li Medîneyê. Û wek bersivdayîneke wî
li ser vê yekê, Mihemed nepejirandin û azakrina xwe derbas
kir û li dawiyê dest bi êrîşkirina kesên din kir. Wisa jî
Mihemedê sêwî zarok sêwî kirin. Mihemedê ku bi xwe
guman dikir ê ku fikirên întîxarê ji ber tirsa şeytanan hatine
serê wî, niha bû nepejirînerê herî mezin, ê ku 'eqîdeta xwe
bi zora çekê xwe ferz dike û şûna hemî 'eqîdetên dîtir bigire.
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Mihemedî texmîn dikir ku bi şikandin û biçûkkirina kafiran,
dê hestên peyrewên xwe "rihet" bike û dilê wab hênik bike.
Em şîroveyekê ji vê rihetkirinê yan "aşitiya Îslamî" re, ya ku
bi riya ceng û xwînê pêk tê di Quranê de (sûreya Tewbe:
14-15), dibînin.
Li destpêkê, bi rastî jî Mihemed û peryewên wî ji aliyê xelkê
Mekeyê ve rastî zehmetî û qirkirinê hatin, lê gava ew bû
xwedîhêz di Medîneyê de, Mihemedî tenê nebawerkirina
pêxemberîtiya wî wek gunehekê û qirkirinekê didît, Ji ber
wê yekê, bikaranîna tundî û hovîtiyê bi nemuslinanan re (çi
muşrik bin, çi cihû çi jî mesîhî bin), rewa kir, daku dengê
wan bitepisîne û bihêle xwe radestî wî bikin. Mihemedî
projeyeke îdolojî û leşkerî damezirand ku tê de karî bi
rêkûpêk hemî nepejirandinên ku li hember wî û peyrewên
wî yên Îslamî dihatin kirin, tine bike. Û got ku serkeftina vê
projeyê dirustiya pêxemberîtiya wî dide nîşan.
Quran qeydeke pêşketinê yê di qonaxa pêxemberîtiya wî
de, hewand. Bi vî awayî em dikarin nas bikin ku Quran tenê
qeydeke kesane ya Mihemedî ye, û belgekirineke hovîtî û
tundîtiya wî yên li dijî nepejirandina wî ye. Herwiha em
dikarin taybetmendiyên ku li nemuslimanan hatin ferzkirin,
wek bêdengî, gunehî û aşartina bi Îslamê, wek pêşketina
bersivdayînên Mihemedî li ser nepejirandinê bibînin, û zor
û hovîtiya ku aniye ser ên ku şahidtiya Îslamê "ji bilî Ellah ti
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xwedê tine ne û Mihemed pêxemberê xwedê ye"
nepejirandine, bibînin.
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Beşa Pêncemîn
Îsa zilamê xemgîniyan
Zilamê Xemgîniyan
Îsa di jiyana xwe de rastî gelek dijberî, nepejirandin û
berxwedaniyên ji aliyê oldaran ve hat, ku li dawiyê ew
gihandin cezaya herî tûj, ew jî mirina li ser çarmixayê ye.
Herwiha jî Mihemed li hember dijberiyê sekinî. Di gava ku
berteka Mihemedî li ser nepejirandinê tolhildan bû, berteka
Îsayî gelekî cuda bû.
Wek mînak, rewşên malbatî yên Mihemed û Îsayî qet
nenimûneyî bûn. Wek me berê jî gotiye, Mihemed di
zarokatiya xwe de rastî gelek zehmetiyan hatiye. Herwiha jî
Îsa di rewşine gelekî xerab de ji dayîk bû, di axura pêz de
(Loqa2: 7). Piştî jidayîkbûna wî, Hîrodosê padîşah hewl da
ku wî bikuje. Piştî wê Îsa bû penaber gava bi Yûsiv û
Meyremê re çû Misirê (Mete2: 13-18).
Pirsên Gumankirinê ji Îsayî tên kirin
Gava Îsayî di sihsaliya xwe de dest bi mamostetiyê kir, rastî
gelek dijberiyan hat. Oldarên cihû pirs ji Îsayî dikirin bi
mebesta berhingarkirî û lawazkirina wî:
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Gava wî ew fêr dikirin, Ketebî û Ferîsiyan dest bi taqîkirina
jîriya wî kirin. Ew li benda wî bûn ku şaştiyekê bike.
(Loqa11: 53-54).
Ev pirs di derbarê van mijaran de bûn:
• Çima Îsayî li roja şemiyê alîkariya xelkê dikir: ev pirs ji bo
xuya bike ku Îsa li dijî namûsa (şerî'eta) Mûsayî bû
(Merqus3: 2; Mete12: 10);
• Bi çi hêzê Îsayî karên xwe dikirin (Merqus11: 28; Mete21:
23; Loqa20: 2);
• Gelo li gor şerî'eta Mûsayî yasa ye ku zilam hevjîna xwe
berde (Merqus10: 2; Mete19: 3);
• Gelo li gor şerî'eta Mûsayî yasa ye ku bace ji qeyserî re
werin dayîn (Merqus12: 15; Mete22: 17; Loqa20: 22);
• Wesiyeta herî gewre û binirx çi ye l(Mete22: 36);
• Mesîh kurê kê ye? (Mete22: 42);
• Bavê Îsayî kî ye? (Yûhena8: 19);
• Qiyamet (Mete22: 23-28; Loqa20: 27-33);
Ji wî hat xwestin ku derhoziyan bike (Merqus8: 11; Mete12:
38; 16: 1)
Tevî van pirsan, Îsa rastî gelek tawanbarkirinan hat, hinek
ji wan:
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• Ku ew Îblîs e û ew bi hêza Îblîsî derhoziyan dike (Merqus3:
22; Mete12: 24; Yûhena8: 15, 10: 20);
• Ku şagirtên wî li roja şemiyê ezber nakin (Mete12: 2), ne
jî edetên paqijbûnê (Merqus7: 2; Mete15: 1-2; Loqa11: 38);
• Ku şahidtiya Îsayî nekêrhatî ye (Yûhena8: 13).
Nepejirîner
Gava em li jiyan û edetên Îsayî dinêrin, em ê bibînin ku ew
rastî gelek dijberî û nepejirînerên cûrbicûr hatiye:
• Gava Îsa zarokekî berşîr bû, Hîrdosê padîşah hewl da ku
wî bikuje (Mete2: 16).
Şêniyên gundê wî li Nasîrayê heqaret bi wî kir. (Merqus6:
3; Mete13: 53-58), û hewl dan ku wî ji kendalekê bilind de
bavêjin û bikujin (Loqa4: 28-30).
• Çend kes ji malbata wî ew bi dînbûnê tawanbar kirin.
(Merqus3: 21)
• Gelekan ji peyrewên wî dev jê berda. (Yûhena6: 60)
• Komek xelk hewl dan ku keviran bavêjin wî. (Yûhena10:
31)
• Oldarine mezin pîlan kirin ku wî bikujin (Yûhena11: 50).
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• Yehûdayê Îsxiryotî xayîntî bi wî re kir, ew jî ji kesên ji wî
ve nêzîk e (Merqud14: 43 û paşê; Mete26: 69-75; Loqa22:
54-62; Yûhena18).
• Çarmixakirina wî daxwazeke cemawerî bû li Oeşelîmê, ew
bajar jî berî wê bi çend rojan bi coş pêşwaziya wî kiribû, ku
belkî ew mesîhê li benda wî bûn, be. (Merqus15: 12-15;
Loqa23: 18-23; Yûhena19: 15).
• Rastî lêdan û tifkirinê hat û oldarên mezin siviktî bi wî kirin
(Merqus14: 65; Mete26: 67-68).
• Ji aliyê serbazên Romanî ve rastî biçûkxistinê hat
(Merqus15: 16-20; Mete27: 27-31; Loqa22: 63-65, 23: 11).
• Di dadgehên Romîû cihû, bi tawanên sexte ew hate
tawanbarkirin, û fermana kuştina bi çarmixayê di derheqê
wî de hate dayîn. (Merqus14: 53-65; Mete26: 57-67;
Yûhena18: 28 û pey wê re.)
• Hate çarmixakirin, ew jî şêwaza kuştinê ya herî pîs û
bişerm bû li ba Romiyan, cihûyan jî çarmixa cezaya xwedî
nîşana nefreta xwedayî, didît. (Tesniye21: 23).
• Çarmixaya wî di navbera du dizan de bû, gava ew ji ber
êşa mirinê ya li ser çarmixayê dinalî, ew rastî binpêkirinê
dihat (Merqus15: 21-32; Mete27: 32-44; Loqa23: 32-36;
Yûhena19: 23-30).
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Bersivandina Îsayî li ser nepejirandinê
Gava em li van rewşên nepejirandinê mêze dikin, em
dibînin ku Îsa ti carî bi tundî û hovîtî li hember wan
nesekiniye, ne jî hewl dide ku tolê hilde.
Hincaran Îsa bersiva tawanbarkirinên di derheqê wî de,
nedida. Cara herî binav jî ew bû gava ku berî were
çarmixakirin rastî tawanbarkirinan hat (Mete27: 14). Dêra
destpêkî jî ev yek wek pêkanîna pêxemberîtiyê dît:
Zilm li ser wî hate kirin lê ew bêdeng ma û devê xwe jî
venekir;
Wek miyekê ku ber serjêkirinê de diçe, û wek kareke ku li
hember cezakarê xwe bêdeng maye û ku ew jî devê xwe
venake. (Îş'iya53: 7).
Gava ew wî berhingar dikirin ku xwe bipeyitîne, Îsayî
hincaran ev yek nedipejirand, û li beramberî wê pirsek dikir
(mînak Mete21: 24; 22: 15 û pey wê re). Wî ji şeran hez
nedikir, tevî ku di gelek deman de xelkê hewl dida ku pê re
şer bikin:
Şer nake û qîr nake, û kesek li kolanê dengê wî nake.
Darekî hişk e ku puç nabe, û werîseke vêketî ye venamire,
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heta ku maf digihîne armanc û serkeftinê. (Mete12: 19-20,
li gor Îş'iya42: 1-4)
Gava xelkê xwest ku keviran bavêjin Îsayî û wî bikujin,
berteka wî ya yekane ew bû ku ji wan dûr here û here cihekî
din, (Loqa4: 30) ji bilî bûyerên ku bûn sedema çarmixakirina
wî, ku ew biqesd çû mirina xwe.
Gava Îsa bi şarezatiyên nepejirandinê dihate taqîkirin, wî ev
şarezatî dişikandin, û xwe radestî nepejirandinê nedikir.
Peyama ji bo 'Îbraniyan bersivdayîna Îsayî wisa tîne ziman:
Ji ber serokekî kahinan ku ji lawazên me re bilorîne, ji me
re tine ye, lê belê di her tiştê wek me de ceribandiye,
bêguneh. ('Îbraniyîn4: 15)
Wêneya Îsayî ya li ba me di Încîlan de wêneya kesekî
aşitîxwaz û aram e, ti carî hewceyê kuştina kesê ku wî
nepejirîne, nabe. Bi awayekî din, Îsa bi şêwazekî baş bi
nepejirandinê re danûstandin pêk anî û çarçoveyeke lahûtî
(xwedayî) fêrî şagirtên xwe kir daku bizanibin bi
nepejirandinê re çawa têkildar bin. Li jêrîn em ê
taybetmendiyên sereke yên vê fikira lahûtî bînin ziman.
Fikira Îsayî ya lahûtî di derbarê nepejirandinê de.
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Qebûlkirina nepejirandinê bi dilekî xweş
Îsayî tim diyar dikir ku beşek mezin ji peyama wî wek
mesîhê xwedê ew e ku nepejirandî be. Xwedê pîlan kir ku
mesîhê nepejirandî wek kevireke bingehîn ji bo her
avakirinekê re, bi kar bîne:
Kevira ku avakeran ew nepejirandine niha bûye kevirek
bingehîn (Merqus12: 10, ji Mezmûr118: 22-23 hatiye
wergirtin, bîne ber Mete21: 42).
Îsa di gelek cihan de derket (mînak Butrus2: 21 û pey wê
re, û Kiryarên Pêxemberan8: 32-35) wek xulamê êşiyayî û
nepejirandî yê ku di beşa Îş'iya de qala wî hatiye kirin, û yê
ku bi êşên wî dê xelk aşitî û xelasiya ji gunehên xwe,
bibînin:
Hatiye heqaretkirin ji aliyê xelkê ve, zilamekî êşan û
meskena xemgîniyê

ew jî ji bo gunehên me birîndar e
ji ber kulên me têk çûye;
silavên me li wî re
û bi ximava wî em rihet bûn. (Îş'iya53: 3-5)
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Çarmixa hêmana bingehîn a vê pîlanê bû, Îsayî jî gelek
caran xuya kir ku ew ê ji bo mirinê were dayîn:
Dest bi fêrkirina wan kir ku kurê mirovî divê gelekî biêşe û
ji aliyê mele û serokên kahinan û katiban ve were
nepejirandin û were kuştin û piştî sê rojan rabe. Û gotin
eşkere got... (Merqus8: 31-32; bîne ber Merqus10:. 32-34;
Mete16: 21; 20: 17-19, 26: 2; Loqa18: 31; Yûhena12: 23).
Nepejirandina tundiyê
Îsayî gelek caran bikaranîna hêzê ji bo pêkanîna armancên
wî, şermezar kir, ku jiyana wî ketibû ber rewşeke teng de jî:
Îsayî jê re got şûrê xwe vegerîne cihê wî, ji ber ku yên şûrê
bi kar tînin bi şûrê jî têk diçin. (Mete26: 52)
Gava Îsa di riya xwe de ber bi çarmixakirinê ve diçû, em
dibînin ku bikaranîna hêzê ji bo parastina erka xwe
napejirîne, ku mirin be jî:
Îsayî bersiv da û got komara min ne ji vê cîhanê ye. Eger
komara min ji vê cîhanê ba dê xulamên şer bikirana ji bo ez
nekevim destê cihûyan. Lê niha komara min ne li vir e
(Yûhena18: 36).
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Nîşanek heye ku Îsa şûrek anî, ew jî gava behsa êşên bi
ser dêrê de hatine, dikir:
Guman nekin ku ez hatime aşitiyekê bi ser cîhanê de
bavêjim, ez nehatime ji bo aşitiyê bavêjin, hatime ji bo
şûrekî bavêjim. (Mete10: 34).
Tevî ku ev ayet hin caran wek ragihandina Îsayî ji bo
şerkirinê tê bikaranîn, lê di rastiyê de ew nîşana
parçekirinên ku dibe ku di nav malbatan de dibin gava
mesîhî ji ber baweriya wan bi mesîhî têne nepejirandin,
dide:
Beşa beramberî vê beşê di Încîla Loqayî "parçekirinek" anî
ziman, ji dêvla "şûr". (Loqa12: 51). Li vir jî şûr nîşaneyeke
xwe ya taybet heye, bi wateya yê ku endamên malbatekê
de ji hev parçe dike. Şîrovekirineke din heye, di çarçoveya
berfirehtir de di derbarê şîreya ku Îsayî li ser qirkirina bê
gotiye, ew jî ew e ku "şûr" nîşana qirkirina mesîhiyan dide.
Di vê rewşê de, ev şûr bi derew û xerabiyê li dijî mesîhiyan
e, û ne di destê wan de ye, ji ber şahidtiya wan
Nepejirandina Îsayî ya tundiyê ne wek texmînên belavbûyî
bû, ku gava mesîh hat daku xelkê xwedê xelas bike. Hêviya
wan ew bû ku xelaskirin leşkerî û siyasî be, tevî ku giyanî
be. Lê Îsayî bijardeya leşkerî nepejirand. Wisa wî xuya kir
ku komara wî ne komareke siyasî ye, gava got ku "ew ne ji
vê cîhanê ye". Herwiha da zanîn ku divê xelk tiştê padişahê
bidin wî, û tiştên xwedê bidin wî (Mete22: 21). Îsayî ev yek
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nepejirand ku hebûna xwedê cihêk xwe yê madî hebe, ji ber
ku got ku hebûna xwedê cihê xwe di hundirê xelkê de ye
(Loqa17: 21). Gava wî dît çawa şagirtên wî di derbarê ku kî
dê bibe xwedî roleke siyasî ya taybet li hebûna xwedê,
gengeşe dikin -(mecazê ji bo nîşandana cihê rûniştina
wan)- wî bersiv da ku komara xwedê ne wek komarên
siyasî yên ku wan nas kiriye ne, ku tê de xelk ji hev hez
nake. Û ji wan re got ku kê xwest bibe yê yekemîn, divê
bibe yê paşîn (Mete20: 16, 27) û divê peyrewên wî alîkariya
xelkê û xezmeta bikin, ne ew werin xizmetkirin (Merqus10:
43; Meta: 10: 27).
Li wir jî, dêra destpêkî nirx û şîretên Îsayî xistin cewhera
baweriya xwe. Wek mînak, yek ji erkên qedexekirî yên
bawermendên sedsalên pêşîn ên dêrê, ew bû ku bibe
serbaz, û eger bû û mesîhî bû serbaz, li wî qedexe bû ku
bikuje.
Ji dijminên xwe hez bikin
Bertekên tûj ên ji ber nepejirandinê li ser dijminatiya
nepejirandinê û şermezakirina yê dîtir rabûbû. Îsayî fêr kir
ku tolhildan êdî nepejirandî ye, belem divê em qenciyê li
beramberî xerabiyê bikin (Mete5: 38-42); û ku şaştiyek e ku
em kesên din şermezar bikin (Mete5: 43); û yên aramîxwax
dê erd bibe para wan (Mete5: 5); û ku aşitîçêker dê bi navê
zarokên xwedê werin naskirin (Mete5: 9).
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Ev nirx û şîret ne tenê gotin bûn, ku şagirt bihîstin û paşê ji
bîr kirin. Lê belê peyrewên Îsayî hertim di peyamên xwe de
xuya kirin, ên di serdema nû de hatine nivîsandin, ev nirx
riya berxwedaniya li hember dijwartitîn serpêhatî û
dijberiyan, bi wan dide xuyakirin:
Heta vê saetê em birçî, tî û tazî dibin û derdan dikişînin û
hîn jî em niştecî nebûne. Û em kedê bi destên xwe didin.
Em tên qirkirin û dîsa jî li ber xwe didin. Derew di derheqê
me de tên kirin lê em sebir dikin. (1Korintos4 11-12; bide
ber 1Butrus3: 10; Tîtis3: 1-2; Romiye12: 14-21).
Pêxemberan nirx û asta Îsayî li pêşiya hemî bawermendan
bilind kir (1Butrus2: 21-25), û ayeta "ji dijminên xwe hez
bikin" a ku di Mete5 de hatiye qalkirin, yek ji parçeyên herî
pir ji Încîlê hatine wergirtin di nivîsên dêra destpêkî de.

Xwe ji qirkirinê re amade bikin
Îsayî ji şagirtên xwe re pêş dît ku qirkirin dê were: û ew ê
werin celdkirin û werin êşandin û dê xiyanetî bi wan were
kirin û xwe radestî mirinê bikin. (Merqus13: 9-13; Loqa21:
12-19; Mete10: 17-23).
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Îsayî şagirtên xwe agahdar kirin, gava wî ew fêrî hilanîna
peyama wî ji bo kesên din dikirin, ku ew ê nepejirandinê taqî
bikin. Li berevajiya nirx û şîretên Mihemedî, yên ku
muslimanan han didin ji bo bi kuştin û serjêkirinê bersiva
bindestî û zehmetkêşiyê bidin, belem Îsayî bi hêsanî
şagirtên xwe fêr kirin ku gava ew derdikevin, bika axa li ser
lingên xwe daweşînin. Bi awayekî din, ku divê ew pêş de
herin û ti tiştê ku wan biêşîne bi xwe re nebin (Merqus6: 11;
Mete10: 14). Ev ne xatirxwestineke tehl bû, ji ber ku aşitiya
wan dê ji wan re vegere (Mete10: 13).
Îsayî bi xwe nimûneyekê li ser vê yekê da me, gava gundê
Samiriye pêşwaziya wî nekir. Du şagirtên wî ji wî xwestin
ku ji asîmanê agirî bi ser xelkê wî gundî de bibarîne, lê Îsa
şagirtên xwe red kirin û ji wî gundî dûr çû. (Loqa9: 54-56).
Îsayî şagirtên xwe fêr kirin ku gava ew rastî qirkirinê tên,
divê ji cihekî birevin cihekî din. (Mete10: 23). Û divê xema
gotinên xwe nexwin, ji ber ku giyana pîroz dê alîkariya wan
bike daku bizanibin ew dibêjin çi (Merqus10: 19-20;
Loqa12: 11-12, 21: 14-15), herwiha divê ew netirsin
(Merqus10: 31; Mete10: 26).
Yek ji nirxên cuda yên Îsayî ew bû ku gava peyrewên wî
rastî qirkirinê tên, divê ew kêfxweş bibin, ji ber ku wisa ew
dişibin pêxemberan:
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Bi xelkê re qenciyê bikin gava xerabî bi we re kirin, gava
wan hûn ji hev qetandin û navê we wek hovekî ji bo kurê
Însanî derxistin.
Kêfxweş û şad bibin di wê rojê de, ev e qezenca we ya
mezin li asîmanê. Ji ber ku bavên wan wisa bi pêxemberan
re dikirin.
(Loqa6: 22-23; Mete5: 11-12)
Gelek belge hene ku dêra destpêkî bi hemî hebûna xwe ev
peyam li xwe girt, ku ew beşek ji spartina xwe ji bo Mesîhî
ye:
Lê eger hûn ji ber qenciyê êşiyan, qenciyan bikin (1Butrus3:
14; bîne ber 1Korintos1: 5; Fîlbî2: 17-18; 1Butrus4: 12-14).
Herwiha Îsa şagirtên xwe han dan ku li kêlek vê qirkirinê,
hêviya wan ew e ku jiyana ebedî bi dest bixin -lê eger ew
vê sozê li axîretê bi dest bixin divê ew li vê dinyayê emîn û
pêbawer bin (Merqus10: 29-30, Merqus13: 13).
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Beşa Şeşemîn
Çarmix riya me ya ji bo azadiyê ye
Mihemed dijî çarmixayê ye
Ji ber ku em di cîhaneke giyanî de dijîn, divê em bala xwe
bidinê ku Mihemed ji çarmixayê hez nedikir. Waqidî (ew jî
navdartirîn dîroknasê Îslamê û ezberkerên hedîsan e) got
ku gava Mihemedî tiştek ku nîşana çarmixayê li ser heye di
mala xwe de didît, wî ew tişt dişikand.
Kîna Mihemedî bi çarmixayê re ji vê yekê hatiye ku Îsa dê
careke din vegere cîhanê û dê ragihîne ku ew pêxemberê
Îslamê ye û dê çarmixayê bişikîne, û paşê mesîhîtiyê ji ser
rûyê erdê bi carekê rake:
Herdu mela ji ber Ebî Hureyra gotin, pêxemberê xwedê
got:¹⁵
Sond bi yê ku giyanê min di destê wî de ku hindik maye
kurê Meyremê bi dadmendî dakeve ser we,
û çarmixayê bişikîne û berazî bikuje û cezayê deyneBi awayekî din, gava Îsa vegere, dê "bijardeya sisiyê" were
jêbirin, û dê li ba mesîhiyan du bijarde hebin, yan ketina
Îslamê yan jî kuştinê.
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15.
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?
idfrom=3275&idto=3276&bk_no=0&ID=2077
Îro jî dijminatiya Mihemedî bi çarmixayê re, piraniya
muslimanan tê de beşdar in:
• Berî du rojan ji şahiyên Gaxanê (Krîsmas) di sala 1998'an
de, yek ji serkirdeyên musliman li Pakistanê çarmixa ji ser
dêreke Katolîkî li bajarê Feysel Ebad, daxist. ¹⁶
• Di 18'ê adara 2004'an, komek Albanî êrîş û binpêkirin di
derheqê dêra keşîş Andro li bajarê Bodoyêfo li Kosovoyê
de pêk anîn. Dîmen û wêneyên ku li ser torên ragihandinê
yên cîhanî xuya kirin ku musliman ber bi bana dêrê ve
hilkişîn û çarmixaya kanzayî ya li ser bana dêrê, şikandin.¹⁷
Û di gelek carên din de jî komên Îslamî çarmixayên ku li
goristanên mesîhî li seranserî Kosovoyê, şikandine ¹⁸
• Di nîsana 2007'an de, li herêma Dora ya mesîhî li
Bexdayê, çekdarine musliman li mesîhiyan ferman kirin ku
hemî çarmixayên li ser banên dêran rakin, û fetweyek bi
armanca qedexekirina lixwekirina çarmixayan ji bo
mesîhiyan derxistin.
• Di sala 2007'an de, gava Hemas dest danê ser
desthilatiyê li Xezayê, gelek çekdarên wê di rewşeke arînî
de ji bo şikandina çarmixayan, xeniqîn. Herwiha dêrek û
dibistana qeşeyên Werdê ya Katolîkî ser destê kesine
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rûveşartî yên ku bi taybetî bal dan şikandina çarmixayan,
rastî dizîn û talankirinê hatin. Di rapora yek ji şêniyên
Xezayê yên mesîhî hate qalkirin ku çarmixaya ku di stûyê
wî de hate rakirin û birin
16. Annual Report on International Religious Freedom for
1999.US
State
Department:
<http://www.thepersecution.org/ussd/us99irf.html>.
17.
ERP-KIM Info Service. Newsletter 17/3/2005. <http://
www.kosovo.net/news/archive/2005/March_17/1.html>.
18. Jared Israel, ‘Eradication of an ancient culture… The
destruction
of
the
churches
of
Kosovo.’
<http://emperorsclothes.com/list.htm>. 19. Extremists
threaten church in Baghdad’. Zenitnewsservice. 19 April
2007.
<http://www.zenit.org/en/articles/extremiststhreaten-church-inbaghdad>.
ji aliyê kesek ji hêzên Hemasê ve, yê ku bi wê re gotibû ku
lixwekirina çarmixayê qedexe ye. ²⁰
• Li roja duşemê ya 29'ê cotmeha 2007'an, di parlemena
Malîzî de, yek ji parlementeran gazî kirin, navê wî Twan Sîd
Hol Bin Sîd Îdros, ji ber diyarbûna nîşanên olî di berga
dibistanên dêrê de. Û got: "ez, wek berpirsyarekî olî û nijadî
û netewî, piştrast dikim ku.. ev çarmixa divê werin
xerakirin..." ²¹
• Li mijdara 2004'an, raporine xuya kirin ku
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zindankirina Bilmarişî di Îngeltrayê de, û ku li ba wî pîlanên
xerckirina 1.6 mîlyon cinêhê Îsterlînî li ser mizgeftekî. Tevî
ku zindan bi rastî tê de cihê nimêj û îbadetkirinê ji bo netew
û nijadên cûrbicûr heye, lê belê ev cih rastî nepejirandinê ji
aliyê girtiyên musliman ve hat, ku hinek ji wan bi tawana
têkiliya bi terorê re hatibûn girtin, ew jî ji ber ku çarmixa di
cihê îbadetkirinê de hebûn, û ku divê werin veşartin gava
musliman nimêja xwe dikin. ²²
• Di bûyereke Birîtanî de jî çarmixa hatin redkirin, ku yek ji
kesên ku perwerdehiya polîsa tirafîkê dikin, navê wî jî
Mihemed Ezizawî bû, razî nebû ku taca Birîtanî li ser cilên
xwe de li xwe bike, ji ber ku çarmixayek biçûk ku
mezinahiya wê ne zêdetirî 5 mîlîmetro ye, li ser heye. Û
giliyek li dijî polîsê li dadgeha karî de kir,
20. Fears in PA: Gaza may turn into Taliban-style Emirate.
MEMRI Special Dispatch Series 1633, Palestinian
Authority/Jihad & Terrorism Studies Project, June 26, 2007.
<http://memri.org/bin/articles.cgi?
Page=archives&Area=sd&ID=SP163307>.
اﻟﻣﺻدر ا?ﺻﻠﻲ
2007  ﯾف ﻟﻧدن ﯾف20 ?اذھل اﻟﺧﺑر وھ ةف?ﺣص اﻟﻘدس اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺻﺎدرة و?ﻧو
21 ... The Hansard record of the Third Meeting of the Fourth
Session of Eleventh Parliament (Dewan Rakyat) of
Malaysia, on Monday, 29 October 2007, pp.143-44
http://markwilliamtan.wordpress.com/
2007/11/.
22.
Reported by Justin Penrose, writing in the Sunday Mirror of
November 7. 2004. Daniel Pipes offered a critique of this
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decision
in
his
‘Londonistan
<http://www.danielpipes.org/blog/298>.

Follies’

blog

Bi bihaneya "cudakiriba nijadperest". Tevê ku paşê gilî hate
vekişandin, lê polîs çareyek ji bo kesên ku naxwazin nîşana
taca Birîtanê li xwe bikin, pêşkêş kir.
• Belem ev mijar mezin bû heta asta ku kesayetek mezin
wek serkirdeyê esqifan Kantirbirî yê borî Corc Karî xwest
ku nîşana çarmixayê li ser cilên wî tine bin, ev bûyer jî di
nûçeyên esqifî de ji aliyê Dêvid Skîdimor (the Episcopal
News Services):
Geşta asîmanî ya serkirdeyê esqifan Karî ji Qahîrayê ber bi
Sûdanê ve, neçar ma ku li Erebistana Siûdî raweste. Gava
balafir berê xwe dida bajarê Cideyê ya ber ava deryaya Sor,
ji Karîyî hat xwestin ku hemî nîşanên olî, ji wan jî gerdena
cuda ya oldaran û çarmixaya li ser singê wî, rake. ²³
Ev çarmixaya ku musliman napejirînin, li gor mesîhiyan
nîşana azadiya me di mesîhî de dide.
Çarmixa di navbera nepejirandinê û lihevkirinê de
Li gor mesîhîtiyê, pirsgirêka mirovan serpêçiya ku me ji hev
û ji xwedê dûr dike ye. Pirsgirêka serpêçiyê jî ne tenê
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nerazîkirin e. Ji xwe ew xerakirina têkiliya di navbera mirovî
û xwedê de ye.
23. David Skidmore. ‘Heart speaks to heart during
Archbishop
of
Canterbury’s
visit
to
Chicago.’
<http://www.wfn.org/1996/06/ msg00144.html>.
Gava Adem û Hewa xwedê serpêç kir ew bi rastî ji wî dûr
bûn. Wan hilbijart ku êdî baweriya bi xwedê nekin, belem
çûn Îblîs îbadet kirin. Wisa xwe ji xwedê dûr xistin û wî û
têkiliya wî jî red kirin. Encama vê yekê ew bû ku xwedê jî
ew red kirin û ji hizûra xwe der kirin û avêtin ber nefreta
ketinê. Di dîroka Îsaîlê de xwedê peymanek ji Benî Îsraîl'an
re danî, ew jî hosiyên deh, û zagon (namûs) bi riya Mûsayî
bû ji bo vegerandina têkiliyê di navbera xwedê û mirovan
de, lê belê Benî Îsraîl'an ev peyman bi cih neanîn û bi riyên
din de çûn. Bi vê serpêçiya xwe wan têkiliya di navbera xwe
û xwedê de red kir û ev yek bû sedema ketina wan ber
şermezarkirina xwedayî. Tevî van tiştan dîsa jî xwedê bi
awayekî tam ew red nekirin lê belê ew pîlanek bû ji bo
vegerandina têkiliyê bi wan re. Pîlana wî ne tenê ji bo
vegerandina têkiliyê bi wan re bû, lê belê pîlanek ji bo
xelasa mirovan bi giştî bû.
Bi kurtasî, tevî redkirina xelkê ji têkiliya bi xwedê re bi riya
serpêçiyan, dîsa jî xwedê ew red kirin. Lê belê pîlanek wî ji
bo vegerandina bê têkiliyê hebû, bi riya mirina mesîhî li ser
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çarmixayê ji ber wan ve û bi qiyameta wî ya ji bo her kesê
ku pê bawer dike. Çarmixaya Îsayê mesîh dê pîlana
vegerandina têkiliya di navbera xwedê û mirovan de, pêk
bîne.
Çareserî ji bo biserketina li hember wê doza kûr a taybet ji
bo nepejirandina mirovî ji xwedê re û encamên wê, çarmixa
ye. Milkeçîbûba Îsayî ji çarmixayê re bû çare ji bo
biserketina li hember nepejirandinê bi xwe. Hêza
nepejirandinê di wê bersiv û bertekan de ye yên ku ew di
dilên mirovan de diçîne. Bi hedirîna Îsayî ya dijberiya
êrîşkerên li ser wî, û qurbanîkirina canê xwe ji bo gunehên
mirovan, hêza nepejirandinê şikand, ku bi hezkirin karîbû bi
ser wê hêzê biketa. Ew hezkirina ku Îsayî da xuyakirin,
hezkirina xwedê ji bo cîhana ku wî afirandiye ye:
Ji ber wê yekê xwedê ji cîhanê hez kir û kurê xwe ji bo her
kesê ku bi wî bawer bike jiyaneke ebedî para wî be, spart.
(Yûhena3: 16)
Bi mirina wî ya li ser çarmixayê, Îsayî cezaya mirovan ên ji
ber nepejirandina xwedê hilda ser pişta xwe. Ev ceza jî
mirin bû, Îsayî jî li ser wê cezayê hedirî ji bo her kesê ku bi
wî bawer bike aşitiyekê û jiyaneke ebedî bibîne. Bi vî awayî
Îsayî dîsa hêza nepejirandinê şikand, ku ew bi xwe cezaya
nepejirandinê hilda pişta xwe.
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Semboliya qurbanê di Tewratê de, ku rijandina xwîne wek
paqijkirina gunehan bû, mesîhî bi kar tînan ji bo şîrovekirina
mirina Mesîhî ya li ser çarmixayê. Ew jî di sirûda Îş'iya de
ya ji ber xulamê êşiyayî hatiye wesfkirin:
.... Silavên me li wî, û bi ximava wî em rihet bûn. Lê belê
xwedê şad bû ji bilî ku xemgînî wî talan bike. Xwe kir
qurbanî ji ber gunehan, kêfxweşiya xwedê jî di destê wî de
ye... Ji ber ku wî mirin ji xwe re hilbijart û gunehên gelekan
hilgirt û ji gunehkaran re guneh paqij kirin. (Îş'iya53: 5, 10,
12).
Di beşek bihêz de di peyama wî ya ji bo xelkê Romiyeyê re,
Bolusê pêxember çawa qurbaniya Mesîhî bû dawiya
nepejirandinê xuya kir, û ku ji me re bijardeyek din li
beramberî nepejirandinê danî, ew jî aşitî ye:
Ji ber ku eger em dijmin bin û bi mirina kurê xwedê li wî
werin, pêwîstir e ku em di jiyana wî de wî razî bikin! Ne tenê
ew, hîn em serê xwe bi xwedê radikin, bi xwedayê me Îsayê
mesîh, ê ku bi saya wî me aşitî bi dest xistiya. (Romiye5:
10-11)
Ev aşitî herwiha hemî hewldanên şermezarkirinê yên ji
aliyên sêyemîn ve wek kesine din an ferişteyan an jî
şeytanan, tên kirin, dişikîne. (Romiye8: 38):
Kî dê li ser hilbijêrên xwedê gilî bike? Xwedê bihane û
sedeman dide (ti hêz tine ye) ku bikaribe me ji
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hezkirina xwedê ya di xwedayê ne Îsayê mesîh de
veqetîne. (Romiye8: 33,39)
Ne tenê wisa jî, belem mesîhî jî li ser xizmetkirina aşitiyê
hatin dabînkirin, çi bi firehkirina aşitiyê bi kesên din re be, çi
jî bi ragihandina peyama çarmixayê û hêza wê ji bo
şikandina nepejirandinê be:
Lê hemî ji xwedê ne, yê ku bi riya Îsayê mesîh em li xwe
anîn, û xizmeta aşitiyê da me, ku xwedê bi riya Mesîhî cîhan
hemî li xwe anîbû, bê ku bala xwe bide gunehên wan, û
gotina aşitiyê jî xistiye me. Nexwe em wek şandeyên
Mesîhî, xwedê baweriya xwe bi me anî. Em ji ber Mesîhî ve
dixwazin: ji xwedê ve nêzîk bibin. (2Korintos5: 18-20)
Qiyamet û bihanegirtin
Qiyamet
Yek ji mengên bingehîn yên di wehiya Mihemedî de
dubarekirî, daxwazkirina azakirina xwe ye. Ew jî vê yekê ji
xwe re bi riya ferzkirina radestbûna dijminên wî ji bo
'eqîdeta wî, pêk tîne, bi vî awayî ew xwe dikin bin rêbertî û
desthilatiya wî, yan jî dê pejirandina zumiyetê bi wan bide
qubûlkirin. Bijardeya sêyemîn jî li ba wan mirin bû.
Di têgihiştina mesîhî ya karê Mesîhî de, bihanegirtinek
hebû, lê Mesîh ev bihane ji xwe re nagire. Rola Mesîhê biêş
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ew bû ku xwe deyne, û nepejirandinê bipejirîne. Paşê
bihanegirtin bi riya qiyameya Mesîhî û hilkişîna wî bû, ku tê
de mirin û hemî hêza xwd têk çûn:
... Giyana wî ji bo binketinê nehatibû berdan û ez bedenê
wî wek xerabiyekê nabînim (Mezmûr10: 16)

Ev Îsa xwedê ew rakir, û em hemî li ser vê yekê şahid in.
Sond bi xwedê eger rabû û jivana giyana pîroz ji bavî bir,
evê ku hûn niha dibînin û dibihîsin dê were rijandin... Xweda
ev Îsa, yê ku we bi xwe çarmixa kir, kire xwedayek û
Mesîhek. (Karên Pêxemberan2: 31-36)
Beşek navdar ji peyama Bolus a ji xelkê Fîlbiyê re heye, ku
şîrove dike ku Îsayî "xwe danî", bi hemû daxwazî û karîna
xwe ve rola xulamîtiyê ji xwe re hilbijart. Û razîkirina wî heta
asta mirinê. Lê xwedê ew bilind kir û bilindtirîn asta giyanî
da wî. Ev serkeftin ne ji ber keda Îsayî bi xwe bû, lê belê ew
bi saya şahidtiya xwedê ya bilind a li ser rastiya bilindtirîn
qurbaniya bû, ya ku tê de Mesîhî xwe li ser çarmixayê
pêşkêş kir:
Bila ev fikir ê ku di Mesîhî de ye, di we de be jî:
Ê ku eger xwe bişibanda xwedê, qet nake ku wekheviyê bi
xwedê re pêk bîne. Lê belê wî xwe dûr xist, û xwe wek
xulam dît, û xwe wek xelkê kir. Û eger wek mirov hate dîtin,
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dê xwe heta mirinê razkirî bihêle. Ji ber wê jî xwedê ew
bilind kir, û navek bilindtirî hemî navan da wî. Daku her
afirînerekê li asîmên û li ser erdê û li bin erdê, bi navê Îsayî
bijîn. (Fîlbî2: 5-10)
Şagirtkirina Çarmixayê
Li gor mesîhiyan, peyrewbûna Mesîhî tê wateya bi wî re
mirin û bi wî re rabûnê. Mesîh û peyrewên xwe hertim
nîşana "mirina" bi Mesîhî re didin - bi wateya ku, em şêwaza
jiyana kevin deynin û bi mirinê li ser ferman bidin - û em ji
nû ve ji dayîk bibin, û ji bo jiyaneke nû li gor şêwaza jiyana
Mesîhî ya ku li ser hezkirin û aşitiyê rabûye, em rabin. Em
ji xwe re najîn, em ji xwedê re dijîn.
Wisa, taqîkirinên derdkêşiyê wek awayekî parvekirina êşên
Mesîhî tên dîtin, ew pênasîneke wateya serpêhatiyên ku
wan ew derbas dikirin ku ew e rêka me ya jiyanê, û nîşana
serkeftina nêzîk e ne ya binketinê ye. Bi vî rengî xwedê
şahidtiyê ji bawermendên xurt re dike û wan bihaneyan ji
wan re digire, ne hêza hovî ya vê cîhanê:
Gazî haziran û şagirtên xwe kir û got: kî bixwaze li pey min
be bila xwe înkar bike û rahêje çarmixa xwe û li pey min
were. Kî bixwaze giyana xwe xelas bike divê wê biwestîne,
û kî giyana xwe ji bo min û ji bo Încîlê biwestîne ew me xelas
dike. (Merqus8: 34-35; bîne ber 1Yûhena3: 14,16;
2Korintos 5: 14-15; 'Îbraniyîn12: 1-2)
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Du çîrokên nepejirandinê
Helbet em ê bibînin ku Mihemed û Îsa herdu yek ji avakerên
du mezintirîn ol li cîhanê ne, li ser wan tê gotin ku ew di
serpêhatîne pir dijwar ên epejirandinê re derbas bûn. Herdu
jî bi dînbûn û hingavtina bi şeytên hatin tawanbarkirin.
Herdu rastî biçûkxistin û binpêkirinan hatin. Herdu ji
xiyanetiyê êş kişandin. Herdu jî ji ber gefên li ser jiyana wan
ezab dîtin.
Lê ev şibandinên taybet xwedê cudahiyekê ne, û ev cudahî
xwedî bandoreke kûr bû. Di gava ku çîroka Mihemedî gelek
bertekên neyênî di nav mirovan de bi dest xist, yek ji wan jî
nepejirandina xwe, û azakirina xwe û tundîtî, jiyana Îsayî di
riyeke din re çû. Ku Îsa nepejirandin şikand, û ew li ti kesî
ferz nekir, belem qebûl kir û paşê, li got baweriya mesîhî,
nepejirandin têk bir û birînên wê derman kirin. Eger jiyana
Mihemedî rihê tolhildaniya bi riya zumiyrtê şîrove bike, wê
demê jiyana Îsayî kilîdên azadî û temamiyê dide mesîhiyên
ku di bin bandora zumiyetê de ziyan dîtine.
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Nêrîna giyanî
Nêrîna giyanî ya ku em li vir xwe dispêrin wê, di serdema
nûjen de hatiye avakirin. Ku Bolus di peyama xwe de ya ji
xelkê Kolosiyê re li ser nimêja xwe, dibêje:
... Em hîn nimêjkar û ji bo we dixwazin ku hûn bi zanabûna
wî tijî bibin, bi têgihiştin û wehiyên tam... Spadarên xwedê
ne yê ku em ji bo hilgirtina mîrata pakan, amade kirine, yê
ku em ji desthilatiya tarîtiyê xelas kirine û em birine ber
hezkirina xwe. (Kolosî1: 9, 12-13).
Bolus dibîne ku mirov bi xwe milkeçên hêza Îblîsî û hêzên
şeytanî yên din dikin, lê bi baweriya bi Mesîhî, azadbûna ji
hêzên xerabiyê bi dest dixin. Herwiha J.H. Holdên (H.J.
Houlden), ew jî hevkarekî di zanîngeha Trêntî ya Oksfordê
de ye, nivîsek bi kurtî di derbarê nêrîna Bolusî yê lahûtî. Û
li gor Holdênî:
Li ba Bolusî nêrînine li ser mirovan hebûn. Ne tenê ku mirov
gunehkar û bi temamiya îradeya xwe ve ji xwedê dûr e... Lê
herwiha ew di bin destê hêzên şeytanî de dîl ketiye, hêzên
ku li seranserî cîhanê digerin û namûsê ne wek navgînekê
ji bo pêkanîna razîkirina mirovan ji xwedê re bi kar tîne, lê
belê ji bo zordarîkirina wan. Dûrbûna mirovî ji xwedê tiştek
asa ye di nav hemî mirovan de -ew ne tenê li ser têkiliya
cihûyan an miletan e, ew rewşek e mirovan e). (Paul's
Letters from Prison, p.18)
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Holdîn şîrovekirina vê mijarê berdewam dike, di nêrîna
Bolusî de, mirov hewce ne ku ji vê dîliyê werin rizgarkirin:
"bi qasî ku mijar girêdayî hêzên şeytanî ye, pêwîstiya mirovî
bi hêsanî ew e ku ji desthilatiya ku hatiye ser wî rizgar û
xelas bibe." (Rûpel. 18). Riya vê xelasbûnê di kiryarên
Mesîhî di mirin û qiyameta wî de ye. Ev yek guneh û hêzên
xerabî yên şeytanî yên ku mirovahiyê dîl dike, şikand.
Wek pêxember Yûhena di peyama xwe ya yekemîn de jî
dinivîse:
Em dizanin ku em ji xwedê ne, û cîhan tev de kete xerabiyê.
(1Yûhena5: 19)
Eger cîhan tev de ketibe bin desthilatiya "desthilatdariya
tarîtiyê ya Îblîsî" (Kolosî1: 13), wek Bolus dibêje, nexwe
nêrîna Îslamê ya ku êşine bêhempa bi ser komên ku bi
gelek sedsalan ketibûn bin desthilatiya wê de dianîn, divê
were nirxandin, ne tenê di aliyê siyasî û civakî de, lê belê di
aliyên giyanî de jî, wek ku diyar e ku aliyê mirovî ketiye bin
destê hovîtiyê.
Têkbirina hêzên xerabiyê
Daku mesîhî xwe ji bandora gemar a rewşa zumiyetê rizgar
bikin, divê ew bi hêza şeyta re rûbirû bibin, ê ku xwediyê
hêza giyanî ya xurt e li paş nepejirandinê li hemî cîhanê.
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Li gor Încîl û peyamên di serdema nûjen de, şeytan xwediyê
hêzekê û desthilatiyekê li ser vê cîhanê ye, ew hêzeke rastî
ye lê bisînor e. Ew "serokê vê cîhanê ye" (Yûhena12: 31),
û "xwedayê vê van serdeman e" (2Korintos4: 4). Û "serokê
desthilatiya bayê ye" (Efsus2: 2), û yê ku komara wî
"desthilatdariya tarîtiyê" ye (Kolosî1: 13). Ew "giyana ku di
zarokên serpêçîkirinê de dixebite" ye (Efsus2: 2).
Gava Îsayî xwe di xewnekê de ji bo Bolusî da xuyakirin, û
ew şande miletan, bi pêxember Bolusî re gotibû ku ew ê
xelkê ji "tarîtiyê ber bi ronahiyê ve, û ji desthilatdariya
şeytanî ber bi ya xwedê ve" bibe (Karên Pêxemberan26:
18), ew hevok vê wateyê ku, xelk berî ku bi saya Mesîhî
xelasiyê bi dest bixin, ew ketine bin desthilatiya şeytanî, lê
ew ê bi Mesîhî ve werin qurbanîkirin û dê ji desthilatdariya
tarîtiyê ber bi xwedayê xwe ve herin.
Li gor pirtûka pîroz, lihevketineke giyanî di navbera xwedê
û şeytanî de heye, ew jî wek serpêçkirinek e mirovî û
gerdûnî ye (Merqus1: 15; Loqa10: 18; Efsus6: 12).
Ev dijberiyek di navbera du komaran de ye, ku aliyek
sêyemîn nîn e daku kes xwe di bin siya wî de veşêre.
Mesîhî xwe di şerekî domdar de dibînin ku tê de cenga herî
girîng bi çarmixê hate bidestxistin, encama dawî jî ne cihê
gumanê ye: Mesîh serkeftî bû û hîn serkeftî ye û dê serkeftî
bimîne.
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Wek nûnerên Mesîhî, peyrewên Mesîhî xwe beşdarên
cenga bi desthilatdariya tarîtiyê ya di vê serdemê re,
dibînin. Li vir mirin û qiyameta Mesîhî hêzê û desthilatiyê li
dijî vê tarîtiyê dide me, ew bingehên hêza me ne daku em
li hember vê tarîtiyê li ber xwe bidin. Xelk, kom, civak û gel
tev de beşdarên vê şerî ne.
Lê bala me li vir tê ser Îslamê, li vir jî xala cewherî ya vê
dijberiyê ew e rûbirûbûna li hember gotinên bidestxistî û yên
giyanî yên du peymanên zumiyet û şahidtiyê ye, û yên ku
bi awayekî din mulsiman bi hestên bilindtiyê yên sexte ji
xwe re kirin kole, û ew fêr kirin daku şerê kesên din bikin, di
aliyekî din de jî, mesîhî û nemuslimanan bi binpêkirinan û
bêdengiyê ji xwe re kirin kole, ku ew avêtin ber nefreta
mirina giyanî û bedenî (Efsus6: 11-17).
Bolus teqeziya serkeftinê şîrove dike, gava dinivîse ku hêza
tarîtiyê di vê serdemê de bêçek û bêhêz ma, û şerm û
têkçûn bi dest xist, bi riya çarmixê û paqijkirina gunehan ya
ku bi saya wî bûye:
Eger hûn di gunehan de mirî bûn, û bedenên we hatibûn
pêçandin, wî hûn bi xwe re vejandin, ku hemî gunehên we
bexişandin, ku bîleta ferîzeyan ya li ser me paqij kir, a ku li
dijî me bû, û çarmixê ve ji holê rakir, ku desthilatdar û
hukimdar piştşkestî hiştin û bi ser wan hemiyan ket.
(Kolosî2: 13-15).
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Zumiyet û şahidtî herdu nimûneyên wek vê "yasayên
nivîsandî" ne, yên ku li dijî xwezaya me ya mirovî disekinin.
Bêguman hêza giyanî ya ku ev yasa hemî nûnertiya wê
dikin, bi riya bikaranîna hêza çarmixê li ser wê dê pê re
danûstandin çêbe.
Ev bi rastî jî bi riya çarmixkirina peymana zumiyetê û
peymana şahidtiyê li ser çarmixê, diqewime. Ev jî
peyitandineke tam ji sextebûna gotinên wê dihewîne, wek
ku min xwest di pirtûka xwe ya "Bijardeya Sêyemîn" de
bînim ziman.
Tiştek bibandor û bingehîn di hêza zumiyetê de heye, ew jî
bêdengiya ku ev peyman wê li ser nemuslimanan ferz dike
ye. Bi vedîtina me ya rastiya zumiyetê, em vê peymanê
dispêrin çarmixê û radigihînin ku ew lawaz, bêçek û bêhêz
bû. Bi riya rûbirûbûna giyanî, mesîhî êdî dikarin nepejirînin
û li hember hêzên giyanî yên li paş peymana zumiyetê
bisekinin.
Berbendiya şeytanî ya li ser giyanê
Yek ji gavên girîng û bingehîn ji bo bidestxistina azadiyeke
giyanî, ji înkarkirina gotinên giyanî yên ku dibe şeytan li dijî
te danîbe, dest pê dike. Girêdanên giyanî, yên ku nifşên
borî pesind kiribûn, dibe ku bandoreke kûr li ser karîna me
bike, daku em bi azadî bi Mesîhî bijîn. Peymanên pêkhatî û
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serpêhatiyên pîlankirî, dibe ku ji aliyê şeytanî ve ji bo
domandina êşê û koletiyê ji me re, werin bikaranîn.
Ji bo agahdarkirina li ser înkarkirina vê yekê, divê em pêşî
nas bikin çawa desthilatiya şeytanî ya li ser mirovan têk
bibin û rê nedinê. Ev desthilatiya şeytanî xwedî gelek
têgehan e, û yek ji wan jî têgehên bi navê dergeh ji deriyan
e û cihên lingan ên şeytanî.
Derbasbûna şeytanî di deriyê re (derî li vir xwedî wateyek
mecazî ye), gava kesek xwedê serpêç dike û rê dide
şeytanî ku têkeve, pêk tê. Encam jê ew e ku vê yekê ji bo
êrîşkirin û qirkirina mirovî bi kar tîne. Yan jî dergeha jêrîn
yan a erdî ew dergehek e ku şeytan gava mirov bi xwe xwe
radestî wî dike, bi kar tîne, encam jî ku vir destdanîna
şeytanî li ser wî mirovî ye. Bolus nîşan dide ku yê mesîhî
dibe ku derfetê bide şeytanî daku hêrsê bihewîne:
Birevînin û gunehan nekin. Roj li ser qehra we nare ava. Û
cihekî nedin Îblîsî. (Efsus4: 26-27).
Peyva Yewnanî ya wergerandî "cihekî" yan jî "cihê lingan"
ew topos e (topos) wateya wê "cih" e. Peyva topos xwediya
wateyeke cewherî ye ew jî cihê bixelk an jî bikes e, û gotina
"cihekî nedin" wateya dayîna derfetekê dide. Wisa, Bulos
dibêje ku eger mirov bi hêrsê girt û di hundirê xwe de hişt,
ji dêvla ku bi wê biaşêre û wek gunehan nebipejirîne, wê
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demê ew erdekî giyanî ji bo dagirkirin û talankirinên ji aliyê
hovan ve, berdide.
Di Yûhena14: 30, Îsa zimanê mafên rewa bi kar tîne gava
dibêje ku ti desthilatiyên şeytanî li ser wî tine ne:
Ez bi we re jî pir naaxivim, ji ber ku serokê vê cîhanê (Îblîs
anku şeytan) hîn nehatiye û ti tiştên wî di min de tine ne. Lê
bila dinya tevde bizanibe ku ez ji bavî hez dikim, û wî çawa
ji min re gotiye ez wisa dikim. (Yûhena14: 30-31)
Serkirdeyê esqifan J.H. Bernard di şîrovekirina xwe ya vê
beşê de dinivîse ku Îsa gotibû: "ti xalên lawaziyê di min de
tine ne daku şeytan xwe li wan bigire."
(A Critucal and Exegitical Comnentary on the Gospel
According to John, vol. 2, p.556).
Peyva ku hatiye bikaranîn peyveke rewa ye, li gor
şîrovekirina Kasonî (Carson):
Gotina "ti tiştên wî di min de tine ne" tê wateya "ti tiştên wî
li ser min tine ne", ku bi vî awayî vedigere gotineke Îbranî
gelek caran dihate bikaranîn, "ti bihaneyên wî li dijî min tine
ne" ... Şeytan ti carî nikarîbû Îsayî bigire ji bilî
tawanbarkirineke bibihane li dijî Îsayî.
(The Gospel According to John, pp. 508-9).
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Tinebûne gunehekê di Îsayî de -"wî çawa ji min re gotiye ez
wisa dikim" - a ku ew ew kiriye ji ber ku ew sedema tinebûna
ti bihaneyan ji şeytanî re daku ji xwe re mafine rewa li dijî
wî pêk bîne. Ev mijar jî di têgihiştina me ji çarmixê re gelek
girîng e, ji ber ku mirina Îsayî ne bi destê şeytanî bû. Mirina
Mesîhê xweda qurbaniyek ji ber kesine din bû, ne cezayek
wekhev ku li dijî wî bi riya şeytanî hatibû dayîn bû. Eger
Mesîhî erdên xwe ji şeytanî re hiştibin, wê demê mirina wî
dê cezayeke wekhev bû ji ber guneha wî: lê ji dêvla wê
mirina Mesîhî pêşkêşkirinek û qurbanîkirinek ji ber gunehên
cîhanê tevde bû.
Girtina hemî dergehên têketina şeytanî bi riya çarmixê
Gava mirov li pey azadiya giyanî be, pêwîst û girîng e ku
mirov li derî û dergehên şeytanî yên di jiyana xwe de,
miqate be. Ew jî dê bi vê yekê pêk were ku, mirov ji hemî
gotin û kiraryên ku ji şeytanî re dibin bihane daku xwe têxe
jiyana mirovî, dûr bikeve. Ev jî bi "rûbirûbûna mafê" re
girêdayî ye ku her dereweke pîs an jî xapandinek hatin serê
mirovî, pê tê aşartin û tê înkarkirin. Li vir hêza çarmixê kilîda
vê operasyonê te. Bi vegerîna li Mesîhî wek xelasker, mirov
bexişîna xwedê bi dest dixe, û bi binaxkirina wî bi Mesîhî
re, yekîtiyekê bi wî re ava dike, dibe kesek ku şeytan êdî
nikare ti bihaneyan li wî bigire, û ti hêza şeytanî li ser wî tine
ye.
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Nexwe ev çawa di pêkanîna vê operasyonê de çêdibe?
Eger kesek hertim derewan dike, wê demê pêwîst e ev kes
bizanibe ku derewkirin gunehek e li ba xwedê; û divê bi wê
biaşêre û li xwe tobe bike, û teqezkirina bexişînê bi riya
kiryarê Mesîhî. Gava ev tişt pêk tê, wê demê derew tên
nepejirandin û înkarkirin. Lê di aliyekî din de eger kesek ji
derewan hez bike, û bisûd dibîne û ti hêviyên wî yên
destjêberdana wê li ba wî tine ne, wê demê hemî
hewldanên azadbûna ji derewan dê bi ser nekevin.
Herwiha têketina jêrînî yan erdî dibe ku bi sedema bûyerine
ku giyana mirov birîn bikin, çêbibe. Eger mirov rastî
bûyerekê yan qezayeke bi tirs hat, wek êrîşekê, pêwîst e ku
ew nimêj bike daku ji wê tirsê rihet bibe, piştî wê mirov
dikare tirsê înkar bike û baweriya xwe bi xwedê teqez bike.
Herwiha divê ew mirov ji her kesê ku bû sedema wê ziyana
giyanî yan wê tirsê, bibexişîne. Piştî wê, dê bi berxwedana
li hember wê tirsê bi awayekî xurtir be.
Carekê gava min zumiyet fêr dikir, jinek ji başûrê Afrîkayê
ku berî deh salan rastî êrîşeke ji aliyê xelkine musliman ve
hatiye, nêzîka min bû. Çîrok wisa dest pê kir ku du zilam li
ser daxwaza fakulteyeke herêmî ya lahûtê, bûn
mêvandarên malbata wê. Ev jî destpêka demeke
biwestiyabûn û biziyan bû. Herdu zilam tund û hişk bûn û
hertim wê jinê û malbata wê biçûk dixistin. Wan ew diavêt
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dîwarî, û jê re digot beraz, û nefret lê dikir heta ku gava ew
di cem wan re derbas dibû, wan tif wê jî dikirin. Ku carekê
parçeyên biçûk ên pelikan ku bi awayekî tevlihev hatibûn
belavkirin, dît, û li ser wan nefretine bi Erebî hatibûn
nivîsandin. Malbatê alîkarî ji dêra xwe xwest, lê ti kes ji wan
bawer nekir. Li dawiyê riya yekane ji bo xelasiya xwe ew bû
ku malek ji wan bi kirê birin daku tê de bi cih bibin. Jin
dinivîse: "wê demê, rewşa ne ya aborî, giyanî, û tendirustî
qet nebaş bû. Min êdî bawerî bi xwe nedikir, hestine hatin
min ku ez di tiştekî de nebikêrhatî me, ji ber wan ez wek
tiştekî pîs didîtim." Piştî ku wê semînera li ser zumiyetê
bihîstx li hember metirsî û gumanên bi xwe sekinî û me bi
hev re ji bo çêbûna ji wê bûyerên xerab û biziyan, û ji bo em
tirsandinê dûr bikin. Ew bi awayekî pir baş rihet bû û got :
"ez spasiya xwedê dikim ser vê jivana asîmanî... Ez bi rihetî
û vehesiyekî hîs dikim ku ez hêja me ku wek jin xizmeta
xwedê bikim. Ji xwedê re spasdar im!" Piştî wê wisa ji min
re nivîsand: em hîn xizmeta xwedê dikin, û ji berê pirtir ji wî
hez dikin, em gelek tişt di derbarê çand û kevneşopiyên
Îslamî de fêr bûn, û em bi derbaskirina van hemî tiştan, em
xurtir bûn, û em êdî dikarin bibêjin ku em bi qasî hezkirina
xwedê ji muslimanan hez dikin
em ti carî jî ranawestin heta ku em bi wan bidin zanîn ku Îsa
çiqas ji her yekî ji wan hez dike.
Riyek tenê ji bo bidestxistina azadiya tam ji qehra giyanê
heye, ew rê jî çarmixa Mesîhî ye. Bi rastî, rê û cihên lingan
ên ku şeytan bi kar tîne gelek in, lê ya girîng ji bo me ew e
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ku zumiyet û şahidtî ji wan riyan in. Ew yek jî me dibe xaleke
din ew jî ev e:
Şêwazên tepiskirina şeytanî di nifşan re
Em vê yekê dizanin ku, malbatine hene ku dibêjin ku ziyan
dibe ku bi riya nifşan bidome. Em hemî jî dizanin ku
mîratgirtina xwezayî û rewşên civakî dibe ku bandorê li hin
malbatan bikin, çi bandora erênî çi jî neyênî. Lê gelo malbat
mîratine giyanî jî digirin? Xuya ye ku ev yek gengaz e, û hin
xal û dergehên têketina zilm û qirkirinê bi riya nifşan tên
raguhastin. Zilma giyanî dibe ku bandorê li gelek nifşan
bike, ji ber ku nifşek nifşa pey xwe re girê dide û bisînor
dike, ku dergehê li bandora xerabiyê li ser malbatên wan
vedike.
Hin mesîhî bawer dikin ku têgeha sînorkirina giyanî ya di
nifşan re, têgehek e nepejirandî ye, negengaz e jî. Lê dibe
ew nîşana bandora riftarên dêbavan li ser zarokên xwe,
dikin. Wek mînak, eger bav derewan bike, dê zarok jî wek
wî bikin û ew ê jî bibin derewkar. An jî eger dê nefretan li
zarokên xwe bike, dibe ku nêrînek neyênî wek encama wê
kiryarê, li ba zarokan li ser xwe hebe. Bêguman riftarên ku
hatine jêgirtin û ziyana ji ber danûstandina xeraba dêbavan,
sedemin e girîng in ji bo dubarekirina bandora xerabiyê ji
nifşekê heta nifşeke din, lê wek van sedeman nikarin rastiya
qehra giyanî bi temamî şîrove bikin, a ku li ser xelkê ku ji
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malbateke tarî ne, hatine. Bi nêrîna min, belgeyên hebûna
sînorên giyanî li seranserî nifşab, tişteke xuya û zelal e.
Herwiha jî nêrîna pirtûka pîroz di derbarê peymanan de, çi
nefret dibin çi jî berket, bi temamî heman nêrîn e. Ku Tewrat
şîrove dike çawa xwedê bi Benî Îsraîl re kete peymanê, ku
wî ew wek komeke li seranserî nifşan dîtin, û bi pergaleke
ji nefret û berketên ku bi ser wan de tên, ew sînor kirin.
Bereket heta nifşa hezarenên, û nefret heta nifşa sêyemîn
an çaremîn (Xurûc20: 5; 34: 7). Ji bilî wê, ji bo ku nifşên tê
ji bandora gunehên pêşiyên wan rizgar bibin, divê ew bi
"gunehê xwe û yên bavên xwe" (Lawiyîn26: 40) biaşêrin.
Piştî wê, xwedê dibêje ku ew ê "ji wan peymanekê bi
pêşiyan re" ava bike û wan û erdê wan rihet bike
(Lawiyîn26: 45).
Eger xwedê bi kesên li seranserî nifşan re bi vî awayî
danûstandinê li dar dixe, nexwe çima Îblîs bang li mafên
seranserî cîhanê li dijî mirovatiyê nake? Bi rastî şeytanê
"gilîkar", ê ku li pêşiya xwedayê me bi roj û şev li wan gilî
dike." (Ruiya12: 10), dikare ew bi rastî xwe dijî xelkê mafine
di nifşan re ku ji wî ee hatine dayîn, tenê ji ber ku ew kes
peymanên xwe bi xwedê re xera kirine. Mînak, guneha
Adem û Hewayê nefretine di nifşan re şandin neviyên wan,
ji wan sanciya zayînê (Tekwîn3: 16), û desthilatdariya
zilaman a li ser jinan (Tekwîn3: 16), û keddayîn ji bo
bidestxistina pariya nanê (Tekwîn3: 17-18) û li dawiyê mirin
û tinebûn (Tekwîn3: 19).
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Pirtûka pîroz bi guhartinine di vî milî de agahdar dike, ku
paşê xwedê dê xelkê ji ber gunehên bavên wan ceza neke,
lê belê herkes dê berpirsyarê gunehên xwe be:
Hûn jî dibêjin: çima kur gunehan ji gunehên bavê xwe
ranake? Belê kur bi rastî û dirustî kir. Hemî daxwaz û ferzên
min pêk anîn. Giyana ku gunehan bike dê bimire. Kur
gunehêa bavê xwe ranake, bav jî guneha kurê xwe ranake.
Qenciya kesê qenc ji wî re ye, û xerabiya kesê xerab ji wî
re ye. (Hezqiyal18: 19-20).
Ev beş divê wek pêxembertiyeke di derbarê jiyana Mesîhê
de were xwendin. Ew ti guhartinên cewherî di şêwaza ku pê
ev serdema tarî di bin destê şetanî de, şîrove nake, belem
ew soza hatine melekûta kurê xwedê ye. Ew sozek e, ne
tenê ku di serdema nû de xwedê dê bi her kesekî re li gor
gunehên wan bide û bistîne, lê belê hêza şeytanî ya ji bo
sînorkirina xelkê bi riya gunehên bav û pêşiyên wan dê bi
riya hêza mirin û qiyameta Mesîhî, were şikandin. Peymana
namûsa kevin, namûsa gunehê û mirinê li ser gunehan
axivî ku ew ji nifşekê heta nifşekî tên raguhastin, lê di
Mesîhî de ev namûs kevin e, yê ku pê şeytanî sînorkirina
xelkê bi gunehên bavên wan rewa kir, dê dûr bibe û
nebikêrhatî û serkeftî be.
Girîng e ku em di derbarê peymana zumiyetê de nas bikin
ku, ew di seranserî nifşan re ne. Ew peymanek e ku
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nemusliman heta hetayê pê ve tên girêdan. Zilam dikevin
vê peymanê û bi riya dayîna ciziyeyê ji ber jin û zarokên
xwe, ew wê peymanê pesind dikin. Di şerî'eta Îslamî de, bi
têketina herêmekê bin hukma Îslamê de, ew ê para
muslimanan heta hetayê be.
Bi rastî jî kesên ku pêşiyên wan ketibûn bin peymana
zumiyetê, dibe ku bandora sînorkirina giyanî ya ku bi ser
pêşiyên wan ên di nifşa sêyemîn û çaremîn de hatiye, li wan
jî bike. (Xurûc20: 5; 34: 7). Ev yek jî tirs û hişmendiya
bindestiyê û radestbûna ji Îslamê re ji me re xuya dike, yên
ku heta piştî rawestîna nifşekî yan du nifşan di bin jiyana
zumiyetê de, em dikarin bi zelalî bibînin.
Herwiha peymana şahidtiyê jî li seranserî nifşan e li gor wê,
û di derbarê vê mijarê de şerî'eta Îslamî dibêje ku zarokê ku
ji zilamekî musliman re ji dayîk bibe, ew jî musliman e.
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Şahidtî li ser înkarkirina şahidtiyê
"Înkarkirina Îslametiyê"
Ev şahidtiya muslimanekî berê ye ku ketiye baweriya
mesîhîtiyê:
"Ez di malbateke musliman de li rojava mezin bûm. Em
diçûn fêrî nimêjê bi zimanê Erebî dibûn. Lê ji bilî wê, ez ne
pir oldar bûm di çûkaniya xwe de. Lê ev hişmendî hate
guhartin gava ez di demeke lêkolînê re piştî tevlîbûna min
a zanîngehê, derbas bûm. Di dawiya wê demê de, min vedît
ku Îsayê Mesîh bi rastî jî kî ye, ew e yê ku giyana min xelas
kiriye.
Ez tevlî komeke xwendekarên mesîhî di zanîngehê de bûm.
Di her hefteyekê de, şagirtek cuda peyamek ji pirtûka pîroz
bi me re parve dike. Wê demê hîn nebûbû salek ku ez bûme
mesîhî, lê tevî wê ji min xwestin ku ez jî bi peyamekê ji Încîlê
beşdarî wan bibim. Di wê êvarê de diviyabû ku ez wê
peyamê bi wan re parve bikim, ez çûm pirtûkxaneyekê ji
zanîngehê daku nimêj bikin. Peyama min jî ev e "Îsa ji bo
min mir; ez jî dikarim ji bo Îsayî bimirim?"
Gava min dest bi nimêjê kir, tiştek ecêb qewimî. Min bi
tengbûneke di qirika xwede hîs kir wek çawa ez bifetisim.
Ez ketim rewşeke xerab û her diçe xerabtir dibe. Min hîs kir
ku çawa ji min re dengek hat û got: Îslamê înkar bike! Îslamê
înkar bike", ez bawer im ku ev ji xwedê de ye. Di heman
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demê de, hişê min hewl dide ku wê bûyerê têbigihêje û di
hundirê min de dengek bang dike: "ey xwedê, ez bi rastî jî
heta vê astê neketibûn Îslamê, ne jî min ti carî di dema çûyî
de bi kar aniye."
Ji bilî ku hîskirina min a bi fetisînê berdewam bû, min got:
"ez Îslamê înkar dikim." Ev hemî di hêminî de çêdibû, gava
ez li pirtûkxaneyê. Yekser hîskirina bi fetisînê û tengiya li
qirika min hêdî hêdî winda bû. Min bi rihetiyeke bêhempa
hîs kir! Ez vegeriyam nimêjê û min xwe ji civînê re amade
kir. Di gava civînê de xwedê hate hişê min û şagirt hatin
bîra min gava xwe çemandin û rûyên wan banga xwedê
kirin, ku jiyana xwe spartinw Mesîhî."
Şagirtkirina bawermendên nû
Xizmetek li Amerîkaya Bakur heye ku kesên berê musliman
û Mesîh wek xweda û xelaskera jiyana xwe dîtine, perwerde
dike. Rêveberên vê perwerdeyê dîtin ku şagirt rastî gelek
zehmetiyên dijwar di gava şagirtbûna wan de, hatin. Û gava
wan nimêjên ji bo înkarkirina Îslamê yên di vê pirtûkê de
dîtin, hemî beşdarên perwerdeyê vexwendinin daku bi
alîkariya van nimêjan Îslamê bi temamî înkar bikin.
Bersivên beşdaran bi coşeke mezin û bilind ve hatin
wergirtin, ji wan heta pirsîn: "çima ti kesî berê ji me re xuya
nekiribû ku pêwîstiya me di înkarkirina Îslamê de heye.
Diviyabû me ji mêj de wisa bikira!"
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Wisa jî înkarkirina Îslamê bû parçeyeke bingehîn di
perwerdeyê de.
Şahidtî li ser înkarkirina zumiyetê
Metirsiyên di nifşan re
Yek ji jinên ku min bi wê re nimêj kiriye, ji destê metirsiyên
di gelek aliyên jiyanê de, zehmetiyan dikişîne. Pêşiyên wê
di bin hukma zumiyetê de li Şama Sûriyê berî sedsalekê,
ku guhartineke demografî pêk hat bi ser serê mesîhiyan de
di saka 1860'an de hat. Gava me dest bi nimêjên înkarkirina
zumiyetê kirin, desthilatiya tirsê bila bişike, min bi rihetiyeke
kûr ji metirsiyên ku heroj dihatin jiyana min, hîs kir.
Azadîbûn ji mîrata qirkirinê
Zilamek ku bi xwe Ermenî bû, pêşiyên wî ji qirkirinê vi riya
guhartina navên xwe û bikaranîna navine Yewnanî, revîn.
Paşê bi riya bajarê Semîrna ber bi Misirê ve revîn. Lê piştî
demsalekê, ev zilam ji metirsiya qehrê bi awayekî rojane
ditirsiya bi rastî. Êdî nikarîbû ji malê derketa ji ber gumanên
ku eger wî derî û pencere kilîd kirin yan na. Lê gava
metirsiyên derbasbûyî ji nifşên bi êşa qirkirinê ve girêdayî,
înkar kir, û me tevde ji bo azadkirina wî nimêj kir, zilam bi
temamî rihet bû û azadbûnek giyanî bi dest xwest.
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Ji tirsê ber bi dilêriyê ve: perwerdekirina li ser kerazê
Komek mesîhiyên bi zimanê Erebî diaxivin, bi alîkariya
nimêjên pêşkêşkirî wek beşek ji amadekirina xwe ji bo karê
keraziyê di nav muslimanên ku çûbûn dewleteke Ewrupî, bi
kar anîn.
Tevî ku ekîb di dewleteke azad de bû jî, lê ew bi tirsên
beşdarkirina baweriya xwe aşartin. Ev gengeşe dilên wan ji
bo dermankirina ji tirsê vekir. Yek ji rêberan ji me re şîrove
kir: "tirs di hudirê me de dijî ji ber peymana ji ber me ve
qutbûyî." Piştî gengeşekirina şîrovekirinên peymana
zumiyetê, ekîv bi hev re ji bo azadbûnê nimêj kir, peymana
zumiyetê înkar kirin. Di roja dawî ya bernameyê de, ev
nirxandin hebû:
"Encam pir baş bûn. Hemî beşdarên ku ev mijar mijareke
cewherî di perwerdehiya ji bo xizmetê ye û sedema
berektên kûr û azadiyeke rasteqîn, dîtin, bi taybetî jî ku
herkesek derfetek ji bo wî hate dayîn ku peymana zumiyetê
înkar bike û peymana xwe bi Îsayî re bi xwîna wî ragihîne.
Em spasiya xwedê dikin ku azadbûneke ji vê peymanê di
xwîna Îsayî de, bi riya nimêjê heye."
Jineke Mesîhî û Qibtî li ser çawaniya bidestxistina hêza
kerazê di nav muslimanan de diaxive.
"Min şerî'et wek xwendineke bingehîn ji bo çar salan, ji bo
wergirtina belgenameyeke di zagona dewleteke musliman
de, xwend. Min bi hûrî binpêkirinên di derheqê mesîhiyan
di bin şerî'eta Îslamî de xwend, ji van jî rewakirina zumiyetê,
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lê tiştek tenê hebû, ku nedihişt ez bandora kesane ya wek
van şîretan, têbigihêjin. Ez mehîsiyeke bawermend bûm û
min ji xweda Îsayê Mesîh hez kir, lê di ragihandina Îsayê
xweda wek rêberê jiyana xwe li pêşiya hevalên xwe yên
musliman de, daku ez wan neêşînim, ez bi bin ketim.
Gava ez semînerekê li ser zumiyetê hazir bûm, min hîs kir
ku rewşa min a giyanî hate vedîtin, û xemgînî û bêhêvîtiya
ku ez tijî kirime, êdî xuya ne. Wê demê gelek bûyerên ku
min bi kêfxweşî pejirandin, hîn jî min piştgiriya muslimanan
di êrîşkirina erdên bav û kalên min, dikir. Wê demê min
dagirî ji ber ku ev gelek sal in ku min binpêkirin û sivikiya
jiyana zumiyetê pejirandine. Gava min dest bi xwendinê kir,
yekser min azadiyeke mezin û xurt di Mesîhî de, taqî kir.
Di heman şevê de ez vegerîm malê xwe û ez li hevaleke
xwe ya nêzîk û musliman gerîm, min jê re got ku Îsayê
Mesîh ji wê hez dike û ku ew ji bo wê li ser çarmixê mir. Ji
wê çaxê de xizmeta min ji muslimanan re gelek binirx e û
min gelek ji wan dîtin ku Mesîhî wek xweda dipejirînin."
Peymanên xwînê û çawaniya înkarkirina wan
Ji têgehên sereke yên din jî, ev e, wek me dît ku zumiyet di
serdema kevin de "peymana xwînê" ye, şêwaza kevin a
mirovî ew bû ku
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xwe bi peymabekê ve bi riya qurbaniyên xwînê, girê bide.
Gava xwedê peymana xwe ya navdar bi Îbraham re di
Tekwêna 15 de pêk anî, ev peyman bi riya qurbaniyekê.
Îbraham ajalek pêşkêş kir û serjê kir, û gelek beşên vê
qurbanê danîn ser erdê. Paşê alafeke bidû hate. -(nîşana
hebûn û beşdarbûna xwedê dide)- û di nav parçeyên
qurbaniyê re derbas bû. Wek van kevneşopiyan nefretê
tînin, a ku dibe ku were eşkere kirin yan jî veşartê bimîne,
daku bê wateyê bide ku "xwezî ez wek vî ajalî bama eger
min peyman şikand", bi wateya, xwezî ez werim kuştin û
parçekirin.
Em li vir jî tiştekî dijî wî tiştî dibînin di agahdarkirina ku
xwedê pê li ser zimanê pêxember Îrmiya axiviye:
Ên ku peymana min derbas kirin, ez ê wan bidim, ên ku
gotina peymana min a ku li pêşiya min soz dane min, bi cih
neanîn. Golika ku kirin du parçe, û di nav herdu parçeyên
wê de derbas bûn. Serokên Yehûdayê û serokên Orşelîmê,
keşîş û qeşe û hemî xelkê cîhanê yên ku di navbera du
parçeyên çêlekê re derbas bûn. Ez wan didim destê
dijminên wan û destê yên ku giyanên wan dixwazin, termên
wan dê bibin xwarina balindeyên asîmanî û hovên erdê.
(Îrmiya34: 18-20)
Çend kevneşopiyên nihênî, wek ên ku bi suhrê tên
bikaranîn, dibe ku tê de girêdana mirovekî di peymanekê
de bi riya qurbaniya xwînê be. Di derbarê komine nihênî yên
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din, mirin bi sembolî bi dest dikeve, mînak, bikêvkirina
xerakirina xweyî, û bi lixwekirins nîşana mirinê wek girêja
werîsa darvekirinê ya li ser qirikê, yan jî bi rewakirina mirinê,
wek ku mirov di nav kefenekî bikeve û bi lêdanên sembolî
yên ber bi dil ve lêdin. Qurbaniya dayîna ciziyeyê ya kevin
di Îslamê de, û qurbaniya birîna sembolî ya qirika
nemuslimanî wek qurbaniya xwîna sembolî ye. Ev qurbanê
nefreta mirinê tîne, ya ku li ser zumî û koma wî tê ferzkirin,
û li vir di cewhera xwe ya giyanî de dibêje: "bila qirikên me
bên jêkirin eger me mercek ji mercên vê peymanê bi cih
neanîn."
Peymanên ku bi riya nefretên eşkere yan ên veşartî tên
anîn, ji aliyê giyanê ve bi metirsî ne ji ber ku dergehên qehra
giyanî vedikin. Li destpêkê ew mirovî bi mercên peymanê
ve girê dide, paşê ew bihaneyine derûnî-giyanî digire daku
nemuslimanî biqehirîne, li gor nefretên ku bi riya peymanê
tên anîn.
Encamên van bihanegirtinan ecêb in. Jineke ku berê zumî
bû heye, ku hin kabûsine didîtin ku hin merivên xwe tê de
ne û wê vedixwînin erda miriyan. Herwiha jî gelek wiswasên
pîs dihatin hişê wê, ku wê ji bo întîxarê han didan. Gava me
dest bi axaftin û nimêjê kir, xuya bû ku endamine din di
malbata wê de, ji nifşine borî, ji wê kabûsên bêsedem û
bêşîrove, bêpar neman, û hîn ji wan re bûn sedema
acizbûnê. Min karîbû nas bikira ku jiyana pêşiyên wê di
gelek nifşan de di bin zumiyetê de, hişt ew ber tirsa mirinê

119

bikevin. Ji bo sekinîna hember vê yekê û ji bo têkbirina
desthilatiya mirinê û avêtina nefreta mirinê yên ku bi
sedema dayîna pêşiyên wê ya ciziya salane bûn, me nimêj
kir. Piştî van nimêjan jinê rihetiyeke bêhempa ji van kabûs
û wiswasan hîs kir.
Desthilatiya Çareseriyê
Di keda ber bi azadiyê ve, pêwîst e em gavine birêkûpêk
biavêjin, û hin sozên nepîroz înkar bikin. Serdema kevin
alîkariyê dide me, ku xwedê girîngiya hilweşandina hemî
pût û bilindahiyan, cihên îbadetê û amûrên îbadetê, ji me re
nîşan da, û serjêgeh jî divê bi temanî li kêleka pûtan werin
rûxandin.
Di gava têketina peymanan de, divê ew yeko yeko werin
betalkirin, tevî hemî merc û cezayên wan. Ev kar dibê
bipîlan û birêkûpêk were kirin. Wek çawa em gunehên
mirovî gava aşartina wan, bi navê wan binav dikin, heman
tişt jî di derbarê xwestina me ya azadiya giyanî ye: ev yek
roja mafdariya xwedayî li ser hemû herêm û deverên
hewcedarên bexişandinê ne, hiltîne.
Heman tişt li ser peymanên nepîroz tê bikaranîn. Wek
mînak, kesê ku xwe bi riya qurbaniya xwînê xwe bi nêtkirina
bêdengiyê ve girê da, hewcedarê tobeyê û înkarkirina
beşdarbûna di vê yekê de ye, û ku nêtkirina girêdayî vê
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yekê betal bike. Herwiha kesê ku bi nebexişînê re rûibrû
bûne, û yên ku sondine li ser jiyana xwe didin wek: "heta ez
sax im ez li filankesî nabexişînim", divê li vê nêtkirinê tobe
bike, û bexişîna xwedê li ser gotina xwe bixwaze. Herwiha
qurbaniya tadekirinên cinsî yê ku di bin tirsa mirinê de qebûl
kir ku bêdeng bimîne, divê vê peymana bêdegiyê înkar
bike, û bibêje: "ez bêdengiya xwe li ser tiştên ku bi serê min
de hatine, înkar dikim, û bêtirs ez mafê xwe dixwazim." Û ji
bo mirovekê ku azadiya ji bandorên giyanî ji bo danîna
zumiyetê, pêwîst e ku dayîna ciziyeyê înkar bike, û
qurbaniya sembolî ya lêdana qirikê ya ku bi vê qurbaniyê re
ye.
Îsayî bi xwe rênîşandana şagirtên xwe kir ku, ew xwedî
desthilatî ne daku "girê bidin" û pirsgirêkan li asîmanan û
erdê "çareser bikin", bi wateya ku desthilatiya wam di
cîhana giyanî de û di milê madî de, pêk tê.
Rastî ez ji we re dibêjim/hertiştê ku hûn li ser erdê girê didin,
li asîmanê jî girêdayî ye, û hertiştê ku hûn li erdê çareser
dikin, li asîmanê jî çareserkirî ye. (Mete18: 18, bide ber 16:
19).
Çiqas tiştekî birihetî ye ku mesîhî êdî bûne xwedî desthilatî
ji bo têkbirina peymanan û nêtkirinên nepîroz, ji ber ku
peyman di xwîna Mesîhî de desthilatiya hemî peymanên ku
ji bo armancine pîs û tund hatine avakirin, betal dike.
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Şîrovekirina vê peymanê di parçeya ku Îsayî di beşa
Zekeriya de pêşdîtiye:
Tu jî, min bi xwîna peymana te min dîlên di sarinca bêav de
derxistin. (Zekeriya9: 11)
Xwedê ji me re dibêje ku bi çarmixê serkeftina li ser hemî
desthilatdar û hukimdarên tarîtiya vê serdemê, bi dest ket
(Kolosî2: 13-15). Ev serkeftin hêzên xerabiyê talan dike û
desthilatdariyê ji destên wan digire û rê li pêşiya bihane û
gotinên wan ên li ser derkirdetiyê digire.
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Beşa Heftemîn
Çawaniya înkarkirina zumiyetê
Ev beş piştgiriya xwendevanî bi nimêjine mesîhî ku, riyên
azadbûna ji bandorên qehrî yên zumiyetê, pêşkêş dike.
Jiyana Mihemedî bi serpêhatîne kûr ên nepejirandinê hate
rêsandin, ên ku bû sedema çêkirina birîneke giyanî û rihek
tundî û dijberîyî, û tijîkirina mejî bi tundîtî û hişmendiya
qurbanîbûnê û xwestina bindeskirina kesên din. Herwiha
vexwendinên wî yên ji bo cîhadê bi saya rewşa wî ya giyanî
ya qehrîyî bû, ya ku azadbûna bi riya bindestkirina kesên
de, ji xwe re kir armanc.
Li beramberî wê, Mesîh jî rastî nepejirandinê hat, lê ti carî
wî qebûl nekir ku zikreş têkeve dilê wî û ti carî tundîtî û nekir
û kes bindest nekir. Herwiha çarmix û qiyameta wî
nepejirandin û hemî hêzên xurt şikandin.
Çima nimêjkirin?
Dibe ku tu ji ber gelek sedemên cûrbicûr bixwazî van
nimêjan bikî:
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• Tu û pêşiyên te hûn wek nemuslimanên ku di bin hukma
Îslamî de jiyan, û peymana xumiyetê qebûl kir. Wek mînak,
dibe ku tu ji ber êrîşeke terorî û cîhadî bitirsî.
• Dibe ku dîroka te ya kesane yan jî dîroka malbata te bi
bûyerine bandor bûn, wek operasyonên tundî yên cîhadê û
bûyerên ji bilî wê yên ku di bin siya zumiyetê de dibin. Eger
te berê bi wek van bûyeran nebihîstibû, lê belê tu guman
dikî ku ew beşek ji dîroka malbata te ne.
• Tu û pêşiyên te, hûn rastî gefxwarinan ji aliyê cîhada
Îslamî ve hatin, û tevî ku ti dîrok ji bo jiyana bin Îslametiyê
de tine ye, lê belê tu tim hêvî dikî ku ji tirs û teroriyê xelas
bibî.
• Tu û pêşiyên te, hûn wek musliman jiyan û tu hêvîdar î ku
tu veqetî ji ber ku tu aliyek di peymana zumiyetê de û hemî
mayiyên wê bû.
Ev nimêj ji bo betalkirina peymana zumiyetê, tevî hemî
mayiyên wê, hatin çêkirin, daku êdî ti desthiltdariya
zumiyetê ser jiyana te tine be. Û ew ji bo têkbirina hemî
nefretên ku li dijî te yan li dijî bapîrên te, ji ber ku hûn zumî
bûn û di bin hukma Îslamê de jiyabûn, hatine dayîn.
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Herwiha tu dikarî van nimêjar dubare bikî gava tu xemgîniyê
hîs bikî ji ber zanabûna hindik di derbarê tiştên borî de, û
dixwazî li ser rastiya gotina xwedê bisekinî. Ev nimêj ji bo
sekinîna li hember hemî bandorên neyênî yên giyanî yên
zumiyetê, hatine dayîn, û ji wan jî:
• Ziyandan
• Tirs
• Tirsandin
• Şermî
• Hestên gunehbariyê
• Hestên biçûkdîtinê.
• Heznekirina ji xwe û nepejirandina xwe.
• Heznekirina kesên din.
• Tengijîn.
• Xapandin.
• Binpêkirin.
• Vekişîn û bitenêbûn.
• Bêdengî.
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Ayetin ji pirtûka pîroz
Gava te ya yekemîn a amadekirina xwe ji bo van nimêjan,
xwendina ayetine ji pirtûka pîroz e. Ev jî ji bo teqezkirina
çend rastiyên girîng ên ku dibin bingeh ji van nimêjan re.
Baştir e ku tu vê bi kesekî din re, ku li ser gotina te ya van
nimêjan şahid be.
Hezkirina xwedê nepejirandinê têk dibe:
Me jî hezkirina di xwe de nas kir û bawer kir. Xwedê hezkirin
e, kî cihê xwe di hezkirinê de bigire, dê cihê xwe di xwedê
de, û cihê xwedê di xwe de, bigire. (1Yûhena4: 16)
(Îsayî got): ji ber vê yekê xwedê ji cîhanê hez kir daku kurê
xwe yê bitenê spart, daku herkesê ku bi wê bawer dike
ziyanê nebîne, lê belê jiyaneke ebedî bibe para wî.
(Yûhena3: 16)
Me tirs û tirsandin mîrat negirt-belem mîrata me di xwedê
de ye:
Ji ber ku xwedê rihê binkeftinê neda me, belem rihê hêzbûn
û hezkirin û zanabûnê. (2Tîmotaws1: 7)
We rihê koletiyê ji bo tirsê nebiriye, lê belê we rihê
xwedîkirinê bir ê ku em pê bang dikin: "ey bavê bav". Rih bi
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xwe jî dibe şahid ji giyanên me re ku em zarokên xwedê ne.
(Romiye8: 15-16)
Em hatine vexwendin daku em bi azadî bijîn:
(Îsayî got): hûn rastiyê nas dikin û dê rastî we azad bike.
(Yûhena8: 32)
Nexwe cihê xwe di azadiyê de bigirin a ku Mesîhî em pê
azad kirine, û dîsa nekevin ber dava koletiyê. (Xelatiy5: 1)
Bedenên me yên xwedê ne, ne ji bo qehrandinê ne - qîmeta
xwîna me jî li ser çarmixê hate dayîn:
Ma hûn nizanin ku bedena we dêsmanek e ji giyana pîroz
ê ku di we de ye, yê ku ji xwedê de ji we re, hûn jî ne ji xwe
re ne? Ji ber ku hûn bi qîmetekê hatin kirîn. Êdî xwedê di
bedenên xwe de û di giyanên xwe de yên ku ew ên xwedê
ne, bilind bikin. (1Korintos6: 19-20)
Wan ew bi xwîna berxî têk birin... (Roya12: 11).
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Zilam û jin wekhev in li ba xwedê, ti kes ji kesî çêtir tine ye:
...ne cihû ne jî Yewnanî. Ne xulam ne jî azad. Ne nêr ne jî
mê, ji ber ku hûn hemî yek in di Îsayê Mesîh de (Xelatiye3:
28)
Taybetmendiyên ku me cuda dikin ne bindestî û biçûkî ye,
belen serkeftina Mesîhî û yekîtiya hezkirina Mesîhî û
çarmixê ye:
Lê spas ji bo xwedayê ku me di karwanê serkeftinên xwe di
Mesîhî de me bi rê ve dibe, û zanabûna xwe li herderê
nîşanî me dide. Ji ber ku em bêhna Mesîhî ya xweş in, di
razîkeran de û di yên ezab dîtine de. (2Korintos2: 14-15)
Ez di wan de û tu di min de yî daku hemî bikin yek, bika
cîhan zanibe ku te ez şandim, û çawa te ji min hez kir te ji
wan jî hez kiriye. (Yûhena17: 23)
(Îsayî got): eger kesek xwest li pey min were, bila xwe înkar
bike û çarmixa xwe rojbiroj hilgire, û li pey min were.
(Loqa9: 23)
Hêza giyana pîroz ji bo vedîtina rastiyê, li ba me heye
(Îsayî got): ...ji ber ku eger ez bi rê nekevim dê kesek dilê
we xweş neke, lê eger ez çûm ew ê wî ji we re bişîne. Kengî
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hat jî, dê cîhanê li ser gunehê û li ser qenciyê û li ser roja
hesabê, agahdar bike. (Yûhena16: 7-8)
(Îsayî got): Kengî ew hat jî, giyana rastiyê, ew ê we ber bi
hemî rastiyê ve bibe. (Yûhena16:13)
Desthilatiyek me di Mesîhî de heye ku em şermiyê têk
bibin
Em li serokê baweriyê û temamkerê wî Îsa dinêrin, ê ku ji
bo kêfxweşê li pêşiya wî hatiye danîn, li çarmixê sebir kir û
şermî biçûk dît, û li kêleka rastê ya texta xwedê rûnişt.
('Îbraniyîn12: 2)
Em mafdar in ku em xwe û zarokên xwe fêrî mijarên giyanî
bikin
Hay ji xwe hebe û agahdar be daku tu tiştên ku te bi çavên
xwe dîtine, ji bîr nekî, û daku ji hemî rojên jiyana te nerin. Û
wê fêrî zarokên xwe û zarokên zarokên xwe bike.
(Tesniye4: 9)
Desthilatiyek me di Mesîhî de heye ku em bi rastî û
hezkirinê bi cesaretî biaxivin
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Mirin û jiyan di destê zimanî de ye, û hezkiriyên wî berekê
dixwin. (Emtal18: 21)
Niha jî ey xwedê, li gefên wan binêre, û bihêle bila xulamên
te bi gotinên te bi cesaretî biaxivin. (Kar4: 29)
(Hezkirin) bi gunehê şa nabe, lê belê bi rastiyê şa dibe.
(1Korintos13: 6)
Kî biaşêre ku Îsa kurê xwedê ye, xwedê cihê xwe tê de û
cihê wî di xwe de digire. (1Yûhena4: 15)
Baweriya xwe ya xwedî nirxeke mezin kêm nekin.
('Îbraniyîn10: 35)

Em dikarin bibin xwedî bawerî di gotina rastiyê de
Eger me şahidtiya xelkê qebûl kir, şahidtiya xwedê binirxtir
e, ji ber ku ev e şahidtiya xwedê ya ku wî ji ber kurê xwe pê
bû şahid. (1Yûhena5: 9)
Wan ew bi xwîna berxî û bi gotina şahidtiya wan, têk bir.
(Roya12: 11)
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Em ne asteng in yan jî bêçek in, lê em çeka xwe ya giyanî
di Mesîhî de hildigirin
Li dawiyê gelî xwişk û birayan xwe bi xwedê bihêz bikin û
hêza xwe ji hêza wî wergirin. Çeka xwedê ya tam li xwe
bikin daku hûn bikaribin dav û xefkên Îblîsî têk bibin.
(Efsus6: 10-11)
Ji ber ku eger em li gor bedenê herin, em ne bi bedenê şer
dikin. Ku çekên şerkirina me ne çekine bedenî ne, belem bi
hêza xwedê dikarin kelehan hilweşîne. Û gumanan û
hertiştê li dijî zanabûna xwedê radibe, hildiweşîne, ku xwe
di her fikirê de dispêrin razîkirina Mesîhî. (2Korintos10: 3-5)
Em dikarin wek şahiyekê bibînin, ku em ji bo navê Mesîhî
biêşin
Gelî xwişk û birayan eger hûn di derpêhatîne cuda re
derbas bûn, wan wek şahiyan bibînin.. (Y'eqûb1: 2)
Ji ber ku ew ji bo xwedê ji we re hate spartin, be ji bo tenê
hûn pê bawer bikin, herwiha ji bo hûn ji bo wî biêşin jî.
(Fîlîbî1: 29).
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Çarmix hêza şeytanî têk dibe û me ji bo azadiya di Mesîhî
de amade dike
(Îsayî got): ...niha serokê vê cîhanê tê der. Eger ez jî ji erdê
bilind bûm, ez hemiyan ber xwe ve tînim. (Yûhena12: 3132)
Çarmix peymana zumiyetê betal kir û hêza wî şikand
Eger hûn di gunehan de mirî bûn û bedenên we hatin
pêçan, wî hûn bi xwe re vejandin, ku hûn bi hemî gunehên
we bexişand, ku lênûsa ferzên li ser me paqij kir, ê ku dijî
me bû, û ji holê rakir û bi çarmixê ve girê da. (Kolosî2: 1314)
Gava tu nimêj dikî, divê tu nas bikî ku nimêj û ragihandinên
te gelek bihêz û çalak in. Li xwedê bike ku ew dixwaze te
ber bi azadiya tam ve bibe. Bi giyana xwe ve razî be ku tu
wê rastiyê bipejirînî ku Mesîhî tu qebûl kir, û dixwaze te ji
hemî xefkên hovan azad bike. Li hember derewên ku
peymana zumiyetê li nemuslimanan ferz dike, bisekine û
wan înkar bike.
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Nimêj û aşartin
Ev nimêj ji bo înkarkirina pergala zumiyetê û xwepaqijkirina
jê ye. Ev nimêj û aşartin dê alîkariya mesîhiyan bikin daku
mafê xwe yê azadiyê bixwazin. Ez we vedixwînim ku hûn
van nimêj û ragihandinan bi dengekî bihîstî bi kesê ku
diaxive re, dubare bikin. Di gava ragihandina rastiyê û
nimêjê, dê giyana pîroz azadiyê bixe jiyana we, bi riya
desthilatî û hêza çarmixê.
Înkarkirin peyvek e ku tê wateya nepejirandina bizanabûn
e, û ji bo nepejirandina mafên nû yên kesên din, bizanabûn
tê bikaranîn
Nimêjeke aşartinê
Ey xwedayê min ê hezker, ez bi şaşbûna diaşêrim û ku ez
ji te dûr bûm. Ez tobe dikim û vedigerim ba xelasker û
xwedayê xwe Mesîh. Hêvîdar im tu gefên min ên ku min li
dijî kesên din xwarine, bibexişînî, û min ji bo daxwaziya
biçûkxistin û binpêkirina kesên din bibexişîne. Ezezîtiya min
bibexişîne. Tadekirin û desthilatiya min ên li ser kesên
derdora min bibexişîne. Ez van tiştan hemiyan di navê Îsayî
de înkar dikim.
Ey xweda, bavê xwedayê me Îsayê Mesîhî, ez te ji bo
dayîna bexişînê ya ku Mesîhî ji çarmixê wergirtiye, spas
dikim. Ez ji cîhanê re radigihînim ku te ez pejirandim. Te
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spas dikim ji ber ku te em bi çarmixê li xwe û li hev anîn. Ez
îro radigihînim ku ez ji te bûme (kurê te me yan keça te me),
û mîratgirê melekûta xwedê me.
Aşartin û înkarkirin
Ey bavê min, ez bi te re me ku ez nakevim bin hukma tirsê,
belem kurê hezkirina te. Ez xwe ji hemî daxwazên Îslamê
yên ku Mihemedî fêr kirine, bêguneh dikim. Ez hemî
şêwazên radestbûna xwedê yên di Quranê de, înkar dikim,
û radigihînim ku ez xulamê tenê Ellahê bavê xwedayê me
Îsayê Mesîhî me.
Ji ber şaştî û gunehên bapîrên me yên ku ketibûn bin
hukma zumiyetê, tobe dikim û bexişîna te ji gunehên wan
re dixwazin.
Hemî mafên ku ji peymanên radestbûnê yên ku ji
muslimanan an ji Îslametiyê re hatine dayîn, derketine,
înkar û betal dikim, çi yên ku min ji xwe re danîne, çi jî yên
ku bapîrên min ji ber min ve danîne.
Ez bi temamî pergala zumiyetê û hemî mercên wê red dikim
Ez mafê ku ji ber lêdana qirikê ya ku di rewşa dayîna
ciziyeyê de tê pêkanîn derketiye, û hertiştê girêdayî wî,
înkar dikim. Bi taybetî jî ez xwe ji nefreta serjêkirin û mirinê
yên ku nûnertiya vê rewşê dikin, bêguneh dikim.
Ez radigihînim ku peymana zumiyetê bi çarmixa Mesîhî ve
hate girêdan. Peymana zumiyetê eşkere bû, ti desthilatîne
wî û mafên wî li ser min tine ne. Ez radigihînim ku rastiya
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bingehên peymana zumiyetê ya giyanî xuya bû, û têk çû, û
li ser çarmixê hate birîn.
Ez hestên memnûniya ji Îslamê re yên sexte înkar dikim.
Ez xwe ji hestên bigunehiyê yên sexte înkar dikim.
Ez xapandin û derewkirinê înkar dikim.
Ez xwe ji her hevpeymanekê ku ez bêdeng kirim daku ez li
ser peymana zumiyetê yan li ser Îslamê neaxivim, înkar
dikim.
Ez ê bibêjim û bêdeng nemînim.
Ez radigihînim ku "rastî min azad dike" (Yûhena8: 32) û
jiyana azad di Îsayê Mesîh de hildibijêrim.
Ez hemî nefretên ku li dijî min û malbata min bi navê Îslamê
hatine kirin, înkar dikim. Ez hemî nefretên ku li dijî bav û
pêşiyên min hatine kirin, înkar dikim.
Bi taybetî ez nefreta mirinê dişikînim û înkar dikim. Ey mirin,
êdî ti desthilatiya te li ser min tine ye!
Ez radigihînim ku êdî desthilatiya van nefretan li ser min tine
ye.
Ez li gor mîrata xwe ya giyanî, mafê xwe di bereketa Mesîhî
de dixwazim.
Ez tirsandin û metirsîdanê înkar dikim. Ez hildibijêrim ku
bicesaret bim di Îsayê Mesîh de.
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Ez lîstina bi xelkê, bi peyvan yan bi zordariyê înkar dikim.
Ez xwe ji tadekirin û hovîtihê bêguneh dikim.
Ez her rastiyeke ku li min bitirs e, înkar dikim. Ez tirsa ji
nepejirandina min ji aliyê xelkê ve înkar dikim. Ez xwe ji tirsa
ji destjêberdana pere û milkên xwe bêguneh dikim. Ez tirsa
ji hejariyê înkar dikim. Ez tirsa ji koledariyê înkar dikim. Ez
tirsa ji tadekirinên cinsî înkar dikim. Ez tirsa ji dûrkirina min
ji aliyê civakê ve înkar dikim. Ez tirsa ji windakirina malbata
xwe înkar dikim. Ez tirsa ji ku werim kuştin înkar dikim û
tirsa ji mirinê înkar dikim.
Ez tirsa ji Îslametiyê înkar dikim. Ez tirsa ji muslimanan
înkar dikim.
Ez tirsa ji kirina karên siyasî înkar dikim.
Ez radigihînim ku Îsayê Mesîh xwedayê li ser hemiyan e.
Ez xwe radestî Îsayê Mesîhî dikim û her aliyên jiyana xwe
dispêrim wî. Îsayê Mesîh xwedayê mala min e. Îsayê Mesîh
xwedayê bajarê min e. Îsayê Mesîh xwedayê gelê min e.
Îsayê Mesîh xwedayê hemî gelên vê cîhanê ye. Ez xwe
radestî xwedayê xwe Îsayê Mesîhî dikim.
Ez heqaretkirin û biçûkxistinê înkar dikim. Û radigihînim ku
Mesîhî ez pejirandime. Tenê ez ê xizmeta wî bikim.
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Ez şermiyê înkar dikim. Ez radigihînim ku çarmix ez ji her
gunehekê paqij kirim. Ti mafên şermiyê li ser min tine ne, û
ez ê Mesîhî bilind bikim.
Ey xwedê, ji min û bapîrên min re her gunehekê ku bi
muslimanan re kiriye, bibexişîne. Ez xwe ji heznekirinê
bêguneh dikim, çi li bi muslimanan re be, çi jî bi kesekî din
re be, ez radigihînim ku hezkirina Mesîhî ji hemî
muslimanan re û ji hemî xelkê re li her derekê li cîhanê ye.
Ez ji ber gunehên dêrê û ji ber radestbûna şaş a ku rêberên
dêrê kiriye ve, tobe dikim.
Ez dûrbûna ji kesên din înkar dikim, radigihînim ku xwedê
ez bexişandim û di Mesîhî de pejirandim. Ez û xwedê li hev
hatin. Ti hêzên erdê û asîmanê tine ne ku li hizûra xwedê li
min gilî bikin.
Ez spasdariya xwe ji xwedayê xwe re, bavê xwe re, ji
xelaskerê min ê yekane Mesîhî re, ji giyana pîroz a ku tenê
ew jiyanê dide min re, pêşkêş dikim.
Ez xwe ji bo şahidtiya Îsayê Mesîhî dispêrim. Ji ber çarmixa
wî fedî nakim. Û ji ber qiyameta wî fedî nakim.
Ez radigihînim ku ez kurê xwedê yê zindî me, xwedayê
Îbrahîmî û Îshaqî û Y'eqûbî.
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Ez serkeftina xwedê û Mesîhê wî radigihînim. Û teqez dikim
ku her ziman dê biaşêre ku Îsayê Mesîh xwedayek ê Ellahê
bav e.
Ez bexişîna xwe ji muslimanan re ji ber beşdarbûna wan di
pergala zumiyetê de, radigihînim.
Ey bavê asîmanî, min ji pergala zumiyetê û ji rihê zumiyetê
û ji her bingehên nepîroz ên di peymana zumiyetê de, azad
bike.
Niha jî ez dixwazim ku tu min bi giyana xwe ya pîroz tijî bikî,
û hemî bereketa komara Îsayê Mesîhî bi ser min de birijîne.
Nî'imetekê bide min daku ez rastiyê bi zelalî di gotina te de
nas bikim, û wê di her milekî ji milên jiyana xwe de pêk
bînim. Peyvên hêviyê û jiyanê bixe devê min, wek te soz
dabû, lêvên min pîroz bike daku ez bi rastiyê bi yên din re
biaxivim, bi desthilatî û hêz, di navê Mesîhî de. Hêzê û
cesaretê bide min daku ez bibim şahidekî pêbawer ji Mesîhî
re. Hezkirineke kûr ji muslimanan re bide min, û dilekî ku
hezkirina Mesîhî bi wan re parve bike, bide min.
Ez van tiştan hemiyan di navê Îsayê Mesîhî, xweda û
xelaskerê min de, radigihînim û dixwazim. Amîn.
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Beşa Heştemîn
Çawaniya înkarkirina şahidtiyê
Nimêj di vê beşê de li sê koman hatine dabeşkirin, ew li
behsa:
• Azadbûna ji şahidtiyê û ji sinneta Mihemedî,
• Azadbûna ji xapandinê
• Azadbûna ji hestên xwebilinddîtinê,
dike.
Azadbûna ji şahidtiyê û ji sinneta Mihemedî
Gava musliman şahidtiyê bi lêv dikin û dibêjin ku Mihemed
pêxemberê xwedê ye, bi vî awayî ew Quranê wek gotina
xwedê pesind dikin. Ev tê wateya ku ew gotinên Quranê
yên li ser Mihemedî jî pesin dikin, û girîngiya peyrewiya
sinnetê, û gefxwarin û nefretên ku li ser ên ku li pey sinneta
Mihemedî narin, tên kirin. Û erka şerkirina herkesê ku
baweriya xwe bi Mihemedî nake.
Ji aliyên neyênî yên sinneta Mihemedî em dikarin van bînin
ziman:

139

• Tundî û şer,
• Kuştin,
• Bindestkirina kesan,
• Tolhildan û kînkişandin,
• Heznekirin,
• Heznekirina ji jinê,
• Heznekirina ji cihûyan,
• Heznekirina ji mesîhiyan,
• Tadekirin,
• Şermkirina kesan,
• Metirsîdan
• Xapandin,
• Biçûkxistin
• Bihanegirtina ji xwe re,
• Hestên xwebilinddtinê,
• Xerakirina kesayeta xwedê,
• Bindestkirina kesan,
• Revandin û tadekirinên cinsî.
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Bi bilêvkirina şahidtiyê, musliman gotinên Quranê û sinnetê
yên li ser Mesîhî û pirtûka pîroz pesind dikin. Ji nav wan jî:
• Înkarkirina mirinê;
• Heznekirina ji çarmixê;
• Înkarkirina ku Îsa kurê xwedê ye (avêtina nefretan ser
kesên ku bi vê yekê bawer dikin);
• Bawerkirina ku cihû û mesîhî pirtûkên xwe yên pîroz ji rêkê
derxistine;
• Bawerkirina ku Mesîh dê vegere daku mesîhîtiyê tine bike
û li xelkê hemiyan ferz bike ku têkevin bin şerî'eta
Mihemedî.
Gava kesek ji Îslametiyê derdikeve, divê bi taybetî sinneta
Mihemedî red û înkar bike, tevî hemî nefretên ku di
şahidtiyê de. Ew tê wateya bawernekirina ku Quran gotina
xwedê ye.
Eger dûrxistineke eşkere ji bo asta Mihemedî wek
pêxemberê xwedê tine be, wê demê nefret û gefên Quranê,
û dijberiya Mihemedî ya bi xwedayetiya Mesîhî, dihêlin
mirov bi giyanekî nehêmin û nearam be, û wî dike nêçîrek
hêsan ji bo metirsîdanê, û lawazbûna wî zêde dike û
baweriya wî wek peyrewekî Mesîhî, kêm dike.
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Nimêj
Ev nimêjeke înkarkirina her mafekî ku ji şahidtiya "ji bilî
ellah...." derketiye, û xwe bêgunehkirina jê ye. Ev nimêj û
aşartin dê alîkariya mesîhiyên ku ji Îslametiyê derketine,
bikin daku azadiya xwe bixwazin. Ez we vedixwînim ku hûn
van ragihandinan û vê nimêjê bi dengekî bihîstî bi kesê ku
diaxive re, dubare bikin. Di gava ragihandina we de ya ji
rastiyê û nimêjê re, dê giyana pîroz azadiyê bi hêza çarmixê
bixe jiyana te.
Înkarkirin peyvek e ku tê wateya nepejirandina bizanabûn
e, û ji bo nepejirandina mafên nû yên kesên din, bizanabûn
tê bikaranîn
Înkarkirin û aşartin
Ez hemî mafên ku ji ber radestbûna şaş ê Mihemedî fêr
kiriye, înkar dikim.
Ez texmînkirina derewîn a ku Mihemed pêxemeberekî ji
cem xwedê ye, înkar dikim.
Ez baweriya ku Quran gotina xwedê ye, înkar dikim.
Ez her mafekî ku ji şahidtiyê derketiye, di her carê ku min
bi lêv kiriye de, înkar dikim.
Ez her mafekî ku ji ber xwendina min a sûreya ElFatîhe
derketiye, înkar dikim. Ez baweriya ku li cihûyan hatiye
xezebê û mesîhiyan riya xwe şaş kirine, înkar dikim.
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Ez heznekirina ji cihûyan înkar dikim, û radigihînim ku ew
nerast e
Ez hemî mafên ku ji ber xwendina Quranê derketine înkar
dikim û ez desthilatiya wî ya li ser jiyana xwe, red dikim.
Ez hemî mafên ku ji ber îbadetkirinên şaş ên li ser bingeha
sinneta Mihemedî, înkar dikim.
Ez hemî mafên ku ji ber şîretên derewîn ên ku Mihemedî di
derbarê xwedê de dane fêrkirin înkar dikim, herwiha gotina
ku "Ellah" wek çawa Quran ew fêr kiriye, ew heman "Ellah"
e yê ku di pirtûka pîroz de.
Ez xwe ji wiswasên herdu şahidtiyan di guhê xwe de, di
gava jidayîkbûna min û bapîrên min de, bêguneh dikim.
Bi taybetî ez nimûneya mezin Mihemedî red dikim. Xwe ji
tundiyê bêguneh dikim, ji gefxwarinê, ji heznekirinê, ji
tadekirinê, ji xapandinê, ji tadekirinên cinsî û jinan, ji dizînê
û ji hemî gunehên ku Mihemedî kirine, bêguneh dikim.
Ez şermiyê red û înkar dikim. Radigihînim ku roja hesabê
di Îsayê Mesîhî de tine ye, û xwîna Mesîhî min ji her
şermiyekê paqij dike.
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Ez tirsa ku bi riya Îslamê hatiye belavbûn înkar dikim. Ez
bexişîna xwedê dixwazim ji ber ku ez ketim bin hukma
gefên Îslamê, û dixwazim bi xwedê, bavê xwedayê me
Îsayê Mesîhî di hemî mijarên xwe de bawer bikim.
Ez bexişîna xwedê ji bo her kiryareke nepîroz ku min ji ber
peyrewbûna Mihemedî kiriye, dixwazim.
Ez bawerkirina nerast a ku Îss dê vegere daku şerî'eta
Mihemedê li hemî cîhanê ferz bike, red û înkar dikim.
Ez dixwazim peyrewiya Mesîhî bikim, nekes ji bilî wî.
Ez diaşêrim ku Îsa kurê xwedê ye, û ku ew ji ber gunehên
min li ser çarmixê mir, û ji bo xelasa min ji nav miriyan rabû.
Ez spasiya xwedê ji bo çarmixa Mesîhî spas dikim, û
dixwazim çarmixa xwe hilgirim û li pey wî herim.
Ez diaşêrim ku Mesîh xwedayê hemiyan e. Xwedî desthilatî
li erdê û asîmanê ye. Ew xwedayek e li ser jiyana min.
Herwiha diaşêrim ku ew ê dîsa were daku miriyan û
zindiyan şermezar bike. Ez xwe bi Mesîhî ve girê didim û
radigihînim ku xelasa min bi kesekî din ji bilî wî tine ye.
Ez bavê xwe yê asîmanî vedixwînim daku dilekî nû bide
min, dilê Mesîhî, daku rêkê li pêşiya min di hemî gotin
kiryarên min de, bike.
144

Ez hemî îbadetkirinên şaş red dikim, û bedena xwe ji bo
îbadetkirina xwedayê zindî, bav û kur û giyana pîroz,
dispêrim.

Azadkirina ji xapandinê
Keşe Demenîk (pastor Damanik), ê ku bi neheqî li
Îndonîsyayê hate girtin, ji ber ku ew bi cesaretî li dijî cîhada
Îslamî axivî, li ser rastiyê, wisa got:
...tevî ku rastî dijwar û biha ye, lê em neçar in. Divê em ji bo
nirxa biha amade bin. Pêguher ew e ku em bi temamî dev
ji rastiyê berdin. Divê kesê rastîhez bi hemî hêza xwe şer
bike daku bibe xwedî îradeyeke polayî û di heman demê de
dilekî tenik. Îradeya polayî xurt e; natewe. Ji bo bidestxistina
rastiyê domdar e.. dilê tenik jî dilekî paqij û bêberjewendî
ye. Û wek camê ye zû dişike li hember zilm û sexteyê. Ev
dilê ku zû dişike ne nîşana lawazbûnê ye, lê belê nîşana
hêzê ye. Ew xwedî îradeyeke xurt e û devê wî dikare li
hember sexteya li derdora xwe biqîre. Ew ti carî be xwe
radest dike, ne jî bêdeng dimîne. Hertim bi xebata li dijî
zilmiyê tijî ye.
Rastiya ku xwedê sadiq e ev tişteke cewherî ye li gor me,
gava em dikevin têkiliyekê bi wî re.
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Xwedê xwedayê têkiliyan e -ew xwe bi riya têkiliyeke bisoz
bi mirovan ve girê dide.
Îbrahîm:
Peymana min di navbera min û te de pêk hat, û di navbera
nifşa te di pey te re, sozeke ebedî, daku ez bibim xweda ji
te û ji nifşa te re. Û erda xurbetiya te, erda Ken'anê heta
hetayê bidim te û nifşa te ya li pey te. Û ez bibim xwedayê
wan. (Tekwîn17: 7-8).
Dawûd
"min soz bi hilbijêrê xwe re danî, min ji xulamê Dawûd re
sond xwar: ji serdeman re ez ê nifşa te bi cih bikim, û ez ê
texta te ava bikim." (Mezmûr89: 3-4)
Xwedê nayê guhartin û ew pêbawer e di têkiliyên xwe de.
Û hertim li ser soza xwe ye:
Xwedê ne mirov e ku derewan bike, ne jî kurê mirovî ye ku
poşman bibe. Gelo dibêje û nake? Yan diaxive û bi cih
nayne? ('Eded23: 19).
Spasiya xwedê bikin ji ber ku ew baş e, ji ber ku dilovaniya
wî heta hetayê ye. (Mezmûr136: 1)
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(Li ser cihûyan diaxivî)...di aliyê hilbijartinê de ew ji bo
bavan hezkirî ne, ji ber ku dayîn û vexwendinên xwedê
bêpoşmanî ne. (Romiye11: 28-29)
Baweriya hilbijêrên xwedê û naskirina rastiyê... Bi hêviya
jiyana ebedî, ya ku xwedê pê soz da, berî demên heta
hetayê. (Tîtis1: 1-2)
Ji ber wê yekê, xwedê xwest ku ji mîrata jivanê re bêhtir
derkeve, sond xwar, bi du tiştên neguhêrbar, nabe ku
xwedê di wan de derewan bike, ji me re alîkariyeke xurt e,
em ên ku me berê xwe da hêviyên li pêşiya me, yên ku ji
me re bûn staregeheke pêbawer. ('Îbraniyîn6: 17-19)
Lê xwedê sadiq û pêbawer e, ku gotina me ji we re ne erêna
bû. Ji ber ku kurê Îsayî Mesîhî...ne erêna bû, belem erê bû.
(2Korintos1: 18-19)
Lê di Quranê de, kesayeta xwedayê Îslamê ne wisa bû
Xwedê bixwaze kê winda bike dê bike, û kê bibe ser riya
rast, dê bibe, ew ezîzê hekîm e. (Sûreya Îbrahîm: 4)
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Xwedayê dirust di pirtûka pîroz de dixwaze em wek wî bibin:
Xweda bi Mûsayî re axivî û got: "bi Benî Îsraîliyan re biaxive
û bibêje: hûn pîroz in ji ber ku ez pîrozê xwedayê we me."
(Lawiyîn19: 1-2)
Yek ji şêwazên xuyakirina pîroziya xwedê ew e ku em
pêbawer bin, li gor rastiyê bijîn, ji ber ku xwedê rastî ye. Îblîs
dixwaze derewan di dilên me de biçîne. Lê rastiya xwedê
me diparêze:
Ji ber ku dilovaniya te li pêşiya çavê min e. Û min xwe spart
rastiya te. (Mezmûr26: 3)
Di destên te de ez giyana xwe dispêrim. Te ji min qurban
kir ey xwedayê rastiyê. (Mezmûr31: 5)
Tu jî ey xweda, dilrehmiya xwe li ser min qut neke. Dilovanî
û rastiya te hertim min bi ser dixin. (Mezmûr40: 11)
Rastî me paqij dike:
Vame ez bi gunehê çêbûm, û bi gunehê dayika min ez
hilgirtim.
Vame ez bi rastiyê di hundirî de dilşa bûm.
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Min bi zofayê paqij bike. Min bişo û ji berfê spîtir bike.
(Mezmûr51: 5-7)
Îsa bi rastî tijîbûyî ye:
Peyv bû bedenek û kete nav me, û me bilindbûna wê dît,
bilindbûna kesê yekaneyê bavî, ku bi n'emet û rastiyê
tijîbûyî ye. (Yûhena1: 14)
Em hatine vexwendin ji bo em di riya rastiyê de bijîn û
bimeşin:
Kî rastiyê bike wê ji ronahiyê re were pejirandin, daku
kiryarên wî wek ku bi xwedê hatine kirin, xuya bibib.
(Yûhena3: 21)
Di Încîlan de, Îsa 78 caran dibêje: "ez rastiyê ji we re
dibêjim", herwiha ew teqez dike ku ji bilî bi riya rastiyê, em
nikarin ji xwedê ve nêzîk bin:
Xwedê giyan e. Yên ku xwe ji wî re ditewînin, bi giyanê û
rastiyê divê ew xwe bitewînin. (Yûhena4: 24)
Îsayî jê re got: "ez im rêk û rastî û jiyan. Kes ji bilî bi riya min
nare cem bavî." (Yûhena14: 6)
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Bolus li ser newekheviya di navbera derewan û peyrewên
Mesîhî de, diaxive:
Ez vê dizanim ku: namûs ji kesê çê û razêkirî re nehatiye
dayîn, belem ji gunehkar û serpêçkaran re, ji tawankaran
re, ji kujerên dayîk û bavan, ji kujerên xelkê re, ji tadekeran
re, ji gankerên kuran re, ji dizên xelkê re, ji derewînan re, û
hertiştê ku ne li gor fêrkirina dirust be, li gor Încîla xwedê ya
pîroz ê ku ez pê hatine dabînkirin. (1Tîmotaws1: 9-11)

Dozeke çandî
Îslam derewan di hin rewşên taybet de rewa dike. Di
Quranê de em dibînin ku xwedayê Îslamê bi xwe xelkê
dixapîne. Belê di hincaran de derew pêwîst dibin. (Li
gengeşeya di derbarê xapandinê de binêre di pirtûka me de
"Bijardeya Sêyemîn" (The Third Choice), rûpel 56 û şûn
de.)
Ji cûreyên derewên ku şerî'eta Îslamê li xwe digire em ê
van bînin ziman: derewkirina di şerî de, derewkirina
hevjînan li ser hev, derewkirina ji bo parastina xwe,
derewkirina ji bo parastina miletî, derewkirina ji bo parastina
giyanê, gava musliman dibînin ku ew di metirsiyê de ne.
Di Îslamê de ji te re asa ye ku tu 'eqîdeta xwe înkar bikî.
(Sûreya Nehl: 106)
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Lê li beramberî wê, kesê mesîhî nikare bi vî awayî bimeşe:
Heçîyê li pşêiya xelkê min pesind bike, ez ê jî li pêşiya bavê
xwe yê li asîmanan wî pesind bikim. (Mete10: 33)
Îsayî got: "lê belê bila gotina we: erê erê, na na be." (Mete5:
37)
Nimêj û ragihandin
Ey bavê min ê asîmanî, ez te spas dikim ji ber ku tu
xwedayê rastiyê ye, ji ber ku roniya te di tarîtiyên şevan de
şewq dide, îro ez hildibijêrim ku êdî di tarîtiyê de nejîm,
belem di ronahiya te de bijîm.
Hêvîdar im tu hemî derewên ku ez pê axivîme, bibexişînî.
Pir caran min riya herî kurt û hêsan hilbijart, lê min riya rast
û dirust hilnebijart. Ey xweda ez dixwazim tu lêvên min ji
hertiştê nepîroz paqij bikî. Dilekî bide min ku bi bihîstina
rastiyê geş bibe, û devekî amade ji bo ragihandina rastiyê
ji xelkên derdora wî re.
Hêzê bide min daku ez rihetiyê di rastiyê de bibînim, û
derewan red bikin
Îro ez bikaranîna derewan di jiyana xwe ya rojane de înkar
û red dikim.
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Ez hemî têgehên Îslametiyê yên derewan rewa dikin û bi
taybetî "Teqiye" yan jî "Tuqiye", red dikin. Ez dixwazim ji
derewan û hemî cûreyên xapandinê dûr bikevim. Ez jiyana
di rastiyê de hildibijêrim.
Ez radigihînim ku Îsayê Mesîh rêk, rastî û jiyan e. Ez jiyana
li bin parastina rastiya wî de hildibijêrim.
Ez radigihînim ku ewlehî û hêminiya min di te de ye, û ku
rastê min azad dike.
Ey bavê min ê asîmanî, min ber bi ronahiya rastiya xwe ve
bibe. Peyvine têxe devê min ku ez pê biaxivim, û riftarine
bingehîn di rastiya te de.
Azadbûna ji hestên xwebilinddîtinê
Di Îslamê de zêde bal li ser fikira bilindbûnê ye, yanê asta
bilind û cuda ya xelkê, bi nêrîna wan. Quran dibêje ku asta
muslimanan ji ya nemuslimanan bilindtir e:
Hûn baştirên milet bûn ku xelkê re derketin, ku xerbaiyê
şermezar bikin û qenciyê pesind bikin, û bi xwedê bawer
bikin, û eger xwediyên pirtûkê bawer kirin ew ê baş be ji
wan re, hinek ji wan bawermend in û piraniya wan jî fasiq
in. (Sûreya Al 'Umran: 110)
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Tê gumankirin ku Îslam dê hemî olên din desteser bike:
Ew e yê ku pêxemberê xwe bi hêdayet û ola dirust şandiye,
daku li olan hemiyan pêşkêş bike. (Sûreya Fetih: 28)
Herwiha gelek hedîsên Mihemedê hene ku gelek balê dide
bilindbûnê û cudabûnê.
Herwiha bandora ola Îslamê li çanda Erebî gelek kûr bû, ya
ku berî zêdetirî hezar salî rêsandiye. Di çanda Erebî de
têgehên "şeref" û "şermiyê" xwedî girîngiyeke mezin in, û
xelk nefretê ji tiştên ku wan biçûktir an nizmtir dike, dikin.
Gava şerek li dar dikeve, hertim her aliyek berê xwe dide
şermezarkirina aliyê din, herwiha hewldana têrkirina
daxwaza êrîşkirina aliyê din e.
Gava kesek ji Îslamê derdikeve û biryara peyrewiya Mesîhî
dide, jê re pêwîst e ku baweriya bi hestên bilindbûnê û
cudabûna ji yên derdora wî, înkar bike.
Riya dest berdana ji vê şêwaza qehirî ji bo dîtina cîhanê,
nimûneya Îsayê Mesîhî ye. Ev mijar bi zelalî hate şîrovekirin
di îshaha duyemîn ji peyama Bolusê pêxember a ji xelkê
Fîlbiyê re de:
Eger şîretkirinek be di Mesîhî de. Eger xemrevînke be ji
hezkirinê re. Eger hevpariyek di giyanê de be. Eger hinav û
dilovanê be, şahiya min bidomînin heta ku hûn fikirekê tenê,
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bi hezkirinek tenê bi giyanekî tenê bi dest dixin. Ku tiştek
tenê tê bîra we, ne tiştê bi ezezêtî û bilindî, belem bi
dilnizmî, ku herkes ji we ji yê din çêtir e. Li kiryarên her kesî
ji xwe re nenêrin, belem li kiryarên wî ji kesên din re jî
binêrin.
Bila ev fikira ku di Mesîhî de ye, di we de be jî:
Ê ku bi teşeya xwedê bû, ti carî xwe bi xwedê re wekhev
nekir.
Lê wî teşeya xulamî girt, ku xwe wek xelkê kir.
Eger bi teşeya mirovî hate dîtin, xwe danî û heta mirinê
çarmix razî kir.
Ji ber wê xwedî ew bilind kir, û navek ji hemî navan bilindtir
da wî, daku her afirînerek li asîmanan û erdan û bin erdan
bi navê Îsayî bijîn, û her zimanek biaşêre ku Îsayê Mesîh
xwedayek ji bilindiya xwedayê bav re ye. (Fîlbî2: 1-11)
Her demekê pirsek di nav şagirtên Îsayî de derdiket holê,
ew jî ew bû ku gelo kî dê baştri be ji nav wan. Karibûn
bizanîna kî dê asta şerefê di melekûta Îsayî de bi dest bixe.
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Y'eqûb û Yûhenayî xwe pêşkêşî wî kirin û gotin: "ey
mamosteyê me, em dixwazin tu hemî daxwazên me pêk
bînî."
Ji wan re got: "hûn dixwazin ez ji we re çi bikim?"
Gotin: "bila yek ji me di hizûra te de li rasta te rûne, yê din
jî li çepa te".
Îsayî ji wan re got: "hûn nizanin çi bixwazin. Gelo hûn
dikarin ji peyala ku ez jê vedixwim, vexwin? Û bi boyaxa ku
ez pê boyaxkirî, hûn dikarin boyax bibin? Û ji bo rûniştina li
rast û çepa min, ji bilî yên ku min soz dane wan ez wan
cihan nadim ti kesî."
Gava milet bihîst, ew ji ber Y'eqûb û Yûhenayî aciz bûn.
Îsayî ew vexwendin û ji wan re got: "hûn dizanin ku yên xwe
serkirdeyên miletan dibînin, desthilatiya wan dikin, û
mezinên wan, wan bindest dikin. Bila ev tişt di we de tine
be. Belem kî ji we bixwaze bi serkirde be, bila ji we re xulam
be, û kî dixwaze li pêş be, bila xulamê hemiyan be. Ji ber
ku kurê mirovî jî nehatiye ji bo ku xulamtî jê re were kirin,
belem ji bo xulamtiyê û qurbaniyê ji gelekan re bike."
(Merqus10: 35-45)

155

Gava Îsa nîşana "miletan" dide, mebesta wî gel û milet bi
giştî ne. Ew taybetmendiyeke xwezayî di nav mirovan de ku
dihêle em bi girîngiya xwe hîs bikin. Wek Y'eqûb û
Yûhenayî, mirov hemî li sernaserî cîhanê bilindtirîn ast û
text ji xwe re dixwazin. Îsa bi vê mijarê têkildar be û ji
şagirtên xwe re şîrove kir ku eger ew bi rastî dixwazin
peyrewiya wî bikin, divê fêrî xizmetkirin û xulamtîkirina
kesên din bibin. Bi awayên rahênanî, Îsa ji wan re çawaniya
pêkhatina wê yekê xuya dike. Ku wî "xwe dûr xist" (Fîlbî2:
7), heta ku xwe pêşkêşî çarmixê kir, ew jî mirina herî bişerm
bû li gor xelkê, di wê demê de.
Daxwaziya ku tu ji xelkê bilindtir û çêtir bî, ew xefkeke pîs e
ku li dijî hemî mirovan e. Di biheşta 'Edenê de, marê Hewa
han da ku jê re got: "hûn ê bibin xwek xwedê" (Tekwîn3: 5).
Ji ber vê yekê, Hewa li gor gotina marê çû. Û di dîrokê de
gelek pirsgirêk û êş di cîhanê de, bi riya kesine ku dixwestin
xwe ji yên din bilindtir bibînin, qewimîn.
Lê dilê Îsayî gelek cuda bû. Wî hilbijart ku ew bibe xulam
ne desthilatdar. Îsayî ti kes nekuşt, belem jiyana xwe ji ber
hemiyan ve qurban kir. Kî li pey Îsayî dihere jî heman tiştî
dike. Ew ti carî bi xweşiyê hîs nakin gava ew ji yên din
bilindtir bin. Peyrewên Îsayî yên dirust ti carî ji ber nêrîna
kesên din ên li ser wan bi şermî û aciziyê hîs nakin, ji ber
ew bi xwedayê ku wan diparêze û bihaneyan ji wan re
digire, bawer in.
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Metirsiya hîskirina bi bilindîtiyê di çîroka Kurê Windayî de
(Loqa15: 11-32). Ku kurê "razîker" hîs kir ku ew bilndtir û
mezintir e ji yên ku beşdarî şahiya bavê wî ya ji bo kurê
windayî, bûne.
Ji ber wê yekê, bavî kurê xwe yê mezin şermezar kir. Di
nêrîna xwedê de, riya dirust û rast a serkeftinê di hewldana
xizmetkirina xelkê de ye, ne ku tu desthilatiyê li wan bikî.
Nimêj û ragihandin
Ez spasiya te dikim ey xwedayê min ê asîmanî ji ber ku ez
bi awayekî baş hatime afirandin, ji ber ku te ez afirandim.
Ez te spas dikim ji ber ku te ji min hez kir û vexwendim daku
ez ji te bim. Ez te spas dikim ji ber peyrewbûna Îsayê
Mesîhî.
Min bibexişîne ji ber ku ez bi hestên bilindbûnê kêfxweş
bûm. Ez vê daxwazê bi temamî red û înkar dikim. Ez
kêfxweşiya ji ber çêtirbûna ji kesên din înkar dikim. Ez bi
şaşbûna xwe diaşêrim. Wek hemî xelkê, eger tu ne bi min
re bî ez nikarim tiştekî bikim.
Herwiha ez tevlîbûna miletê herî çê înkar û tobe dikim, yan
nijada herî baş. Ez pesind dikim ku hemî mirov li hizûra te
wekhev in.
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Ez ji ber gotinên ku kesên derdora min biçûk kirine, û wan
bi redkirinê hîskirin dane, tobe dikim, û bexişîna ji bo her
peyveke ku devê min derketiye, dixwazim.
Ez fikira ku milet li gor nijada xwe, netewa wan, xizaniya
wan yan asta xwendina wan tên nirxandin, bi carekê red
dikim.
Ez dizanim ku tenê bi n'îmeta xwedê li hizûra te disekinim.
Ji hemî yasayên mirovan dûr dikevim, û tenê li te dinêrim
daku tu min xelas bikî.
Bi taybetî ez mafên ji ber fêrkirina ku bawermendên
musliman ji hemî mirovan çêtir in, û ew ê bi ser bikevin,
derketine, înkar dikim.
Ez mafên ji ber baweriya ku mêr ji jinan çêtir in, bi temamî
înkar dikim.
Bavê min ê asîmanî li min her hestek bi bilindbûn û
çêtirbûnê tobe be, ez ê wan bi xulamtiya xwe ji te re
biguhêrim.
Ey xwedê, ez hildibijêrim ku ji serkeftina xelkê re şa bibim.
Ez dexesî û çavnebariyê bi temamî înkar dikim.
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Ey xwedê hukmeke dirust û sax li ser asta min di xwe de,
bide. Min bi rastiya nêrîna xwe ji min re agahdar bike. Min
fêr bike ku ez bi kesayeta xwe ya ku te di min de afirandiye,
razî bim.
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