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ثيَشةكى
سوثاس و ستايش ى بيَثايان بؤ خواى جيهانيان ،دروسـتةةرى
بونــــــــــــــةوةرو زةوى و ئامسانــــــــــــــةكان ،رِؤزى دةرى طشــــــــــــــت
طيانلةبةران،هيدايةت دةرى مرؤظةكان ،درود و سةالت و سـةالمى
بـََ شــومار بـؤ ســةر طيـانى ثــاكى ثـةيامهيَنى ئــةكرةم  ،ســةروةرو
ســةردارو ثيَشــةنث و ثيَشــةواى مرؤظايــةتى ،درودو ســةالوات بــؤ
ســةرطيانى هــاوة َ و هــاورِر و يــارو يــاوةرانى خــاو و خيَ انــى تــا
رِؤذى دوايى.
هةميشـــــة ستايشـــــى خواوةنـــــدى خؤشةويســـــت ئةكـــــةم ،كـــــة
ئةجمارةش دةرفةتى دام و تةوفيقى داين بؤ وةرطيَرِانى كتيَبيَةى
تــــرى بــــةِريَ (دكتؤر عبداحلميدددددضاة دد د ) خــــوا لــــةش ســــا و
تةندروســـتى بةات،بةناونيشـــانى(اةرؤيد د ضاالسدددة ي ضيفض واجهد د ض
االيدز) كةالى ئيَمـة زريـىةى ذمـارة()5ى وةرطرتـوة ،لـةم كتيَبـةدا
بــةِريَ (دكتؤر عبداحلميدددضاة د ض)كــة يــةكيَب بــوة لــة ئةنــدامانى
ليذنة بـاالى (ئةمينـداريَتى طشـتى ئةريومـةنى ئيسـالمى جيهـانى
بـــؤ بانطـــةواز و فرياكةوتن(نوســـينطةى ريَة ســـص لـــة م ـــر) و
دةســـتةى دامةزريَنـــةرى ئةريومـــةن) ،بةدريَـــذى بـــاس لـــة برِطـــةو
بابةتــــةكانى كــــؤنطرةى بـــــؤ طواســــتوينةتةوة و لــــة دوو تـــــويَى
ناميَلةةيــةكى نــاوازةدا دايرِشــتوة ،ئيَمــةش بــة با ــان زانــى ئــةم
ناميَلةةيـــة وةرطيَرِينــــة ســـةر زمــــانى شـــىينى كــــوردى تــــاوةكو
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خ مــةتيَب بــة هاونيشــتمانيانى كــورد زبــات بةــةم  ،كتيَب انــةى
كورديش بةم جؤرة باس و بابةتانة دةولةمةند تر بةريَت.
هدايت حسيَن هةورامى
سليَمانى
2017 8 20
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(بةناوى خواى بةخشندةى ميهرةبان)
(دةسثيَك)
سوثاسء ستايش بؤ خواى ثةروةردطارء درودء سةالتء سةالم
لةسةر ثيَغةمبةرى ئازي و خؤشةويست بيَت.
كؤمــةليَب لــة زانايــانى ضـــاكةخوازء خــاوةن ثســثؤرِ لــة زانســـتى
شةرعىء ث يشةى ،بينييان كة بالوكراوةكةى ريَة راوى نةتـةوة
يةكطرتوةكان زؤر سادةو سـاكار بـوو لـة ضارةسـةرى ثينـةو ثـةرِؤ
بوون ،ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﱠ الغاشية7 :
(نة ئةوةية طؤشتى ثـ بطـرنء ثيَـى ةةلـةو بـ  ،نـة ئةوةشـة ثيَـى
تيَر ب ) بؤ لةناوبردنء نةهيَشتنى بالوبونةوةى نةخؤشى ئايدز،
لةطة َ ئةوةشء سةرةرِاى ئةو هةموو هاندةرء هـةو َء تيَةؤشـانة
ئةو هةموو ما َء ثارةو ثولة زؤرء زةبةندة كة ليَرةء لـةور خـةر
ئةكرر ،كةضى نةخؤشيةكةش هةتا ديَت لـة زيـادبون دايـةو زيـاد
ئةكاتء ،ناوضةيرتى نـور رائـةماليَت لةجيهانـدا بـ ئـةوةى ئـاورِ
بدريَتةوة لة ئامانجء مةبةسـتى دةسـتةو كؤمـةليَةى كـاراو ضـاالك
لة كؤمةلطا كة ئةو كؤمةلةش الوانن!!.
ئةطةر سةر ذميَرى نةخؤشية تايبةتةكان لة ءالتـة يـةكطرتوةكانى
ئةمريةامان زانـى ئـةوا سـودى َ وةرئـةطرين ضـونةة لـة ()%58ى
توشــبوان هؤكارةكــةى ئةطةِريَتــةوة بــؤ (سيَةســى نــامؤو نابــاوء
نادروستء ناوازة) لة ()%25ى هؤكارةكةى مادة هؤشبةرةكانةء،
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()%8ى بـــةهؤى زينـــاو داويَـــن ثيســـىء بةدرِةوشـــتىء لـــة ()%1ى
تةنها بةهؤى طواسـتنةوةى خويَنـةوة روئـةدات ،ءاتـة لـة ()%91ى
لة توشبوان بةهؤى ئةريامـدانى هةلةكانـةوة كـة لـة هـةموو كتيَبـة
ئامسانيةكانـــــدا ياســـــا ء ةةدةغـــــة كـــــراوة ،هـــــةمان ذمـــــارة لـــــة
ســـــةرذميَريةكانى ئايـــــدزدا تايبـــــةت بـــ ـة ءالتـــــة يـــــةكطرتوةكان
(بةريتانيا) ،ئةطةر ئةم راستيةمان زانـى ئـةوا ضارةسـةر زؤر رونـة
بــــؤ هــــةموو مرؤظيَــــب ،تيشــــةى خــــؤريش بــــة بيَــــذنث نــــاطىر.
شــةرةفيَةى طــةورة بــوو بــؤ كةســايةتى مــن (د عبداحلميــد)ء بــؤ
(يــةكيَتى جيهــانى كؤمةلــةى ث يشــةانى ئيســالمى) كــة بةشــدارى
بةةمء بةشدار مب لة دانانى ئةم بؤضـونء ديـدء تيَرِوانينـة (ديـدء
تيَرِوانينـــــى ئيســـــالم لـــــة روبةرِووبونـــــةوةء بةرةنطاربونـــــةوةى
ئايــدزدا) ،ئــةوا ئيَمــة دامــان نــاو خســتمانة بــةر دةســتان تــاوةكو
سودى لََ ببيـنن لـة هؤشـياركردنةوةو رؤشـنبىكردنى خـةلةانء
كةسـانى تـر ،ثيَويسـتة لةسـةرمان هـةموومان بةشـدار بـني لـة دور
خســـــتنةوةى شـــــةرِو خراثـــــةى ئـــــةم دةردء ثةتايـــــة لـــــة الوانء
طــــــةرياةان ،بةتايبــــــةتى جطةرطؤشــــــةكاةان ،هــــــيو ضــــــارةو
ضارةسةريَب نية مةطـةر بـة حـوك ء شـةر نـةبيَت كـة لـة بنضـينةو
بنةرِتتدا بؤ خؤشبةختىء خؤشطوزةرانىء ثاراسصء ثاريَ طارى
مرؤظايةتى هاتوةء ئةوةى بةسودو بـة كةلةـة ئـةوةى بـؤ دانـاونء
ئةوةشــى ليَ ـى دورخســتونةتةوة كــة زيــانء زةرةرى هةيــة بؤيــان،
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ الملك14 :
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خــواى ثــةروةردطار زالــة بةســةر كاروبــارء فةرمانــةكانى خؤيــدا
بةالم زؤربةى زؤرى خةلب بةمة نازانن.
دكتؤر عبداحلميد اة
ثسثؤرء شارةزاى نةخؤشية طوازراوة سيَكسيةكانء ئايدز
يةكيَتى جيهانى كؤمةلَةى ثزيشكانى ئيسالمى
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(سةرةتا)
سوثاسء ستايش بؤ خواى طـةورةو مهرةبـان كـةوا لةئاينةكةيـدا
ريَــبء ثيَةيــةكى لــة رةفتــارو رةوشــتى مرؤظايــةتى مــةردو ذيــر بــؤ
رةوا بينيـــوةء بـــؤى دانـــاوينء ديـــارى كـــردوة ،هـــةروةها درودو
ســــةالتء ســــةالم لةســــةر كةســ ـيَب كــــة بناغةدانــــةرى ئاشــــتىء
ســــةالمةتى شــــةرة ء ثاكــــداويَنىء ثــــةيرِةء ثرؤطرامــــى تيَــــرء
تةسةلة ،طةورةو خؤشةويستمان (حممد كـورِى عبـدا ) باشـرتين
دروستةراوى خوا ثةروةردطار .هةروةها سةالتء سةالم بـؤ سـةر
يارو ياوةرانى بانط وازء ريَنمـويىء ريَ ثيشـاندةرانى ،هـةروةها
ئةوانةش كة ريَطةى ئةوان ئةطرنـة بـةرو شـويَنةةوتوانى ئـةون تـا
رؤذى دوايىء بة يةك طةيشتنةوةمان ،ئةطةينةوة بةخواى مـةزنء
دلؤظان.
بينــا لةســةر داواو داواكــارى ئةمينداريــةتى طشــتى (ئةريومــةنى
ئيســــالمى جيهــــانى بــــؤ بانطــــةوازء فرياكــــةوتن) (نوســــينطةى
ريَة ســـص لـــة ةـــاهىة)ء ،دةســـتةى دامةزريَنـــةرى ئةريومـــةن لـــة
كؤبونـــةوةو دانيشـــتنةكانى كؤتايـــدا لـــة عـــةىان لـــة دةســـتةى
زانايــانى كؤمةلــةى شــةرعى بــؤ هاريةــارىء هاوكــارى كارطــةرانى
كتــا ء ســوننةى موحةمــةدى لــة ميســر بــة ئي تب ـارى ئــةوةى كــة
ئةنداميَةى ديارو دةركةوتوى ئةم ئةريومةنةية.
كــة دةركــردنء دةرضــواندنى ديــدو بؤضــونى ئيســالمى متمانــةو
بــاوةرِثيَةراو بطريَتــة ئةســتؤء كــة ثةيوةســت بيَــت بــة سةرضــاوة
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بنضــــــــينةيىء بنةرِةتيــــــــة ئيمانيةكــــــــةىء دةةــــــــة ياســــــــاييىء
شةرعيةكانيةوةو ،بة هاوكارى لةطة َ (ليذنـةى ئيسـالمى جيهـانى
ذنء منـــــدا َ) و (ئةريومـــــةنى ئيســـــالمى جيهـــــانى بانطـــــةوازو
فرياكةوتن).
لةثيَناو طةيشص بةم ئةركء كارة طـرنثء هةنوكةييـة ،كؤبونـةوةو
دانيشـــتنى كـــاراو كـــردة بةســـرتاو ســـازدراو لـــة ري يانـــدا طـــةورة
شــارةزايانء هؤ ةنــدان لــةم بــوارو كاروفةرمانــةدا وةك يــةكيَتى
جيهــــانى كؤمةلــــةى ث يشــــةانى ئيســــالمىء هةنــــدر ئةنــــدامى
كؤمةلطةى تويَذينةوةى ئيسالمىء ،ئةنـدامانى ليذنـةى ئيسـالمى
جيهانى ذنء منـا َ بـة تايبـةتى ثسـثؤرِو شـارةزاكانيان لـة بـوارى
ثـةروةردةو ياسـاء ،يــةكيَتى زانةـؤ ئيسـالميةكان (كــة لـة كؤتــايى
الثةرِةكةدا ناوةكانيان ئةهيَننيء بةيان ئةكةين).
دوا بـــة دواى ئـــةوة دةســـتة هةســـتا بـــةدةركردنى ئـــةم بةياننامـــة
ئاشةراو رونةى بةرنامـةو مةنهـةجى ئيسـالمة لـة روبةرِوبونـةوةى
ثةتاو دةردى نةخؤشى ئايـدز ،لـة بةرامبـةر فةلسـةفةو سياسـةتى
نةتـــةوة يـــةكطرتوةكان لـــةم روبةرِوبونةوةيـــةدا ،وةك يـــةكيَب لـــة
طؤرِثانـــة طرنطـــةكانى ملمالنيَـــى نيَـــوان شـ ـيَوازة ذيـــانىء ذياريـــة
جؤراوجؤرةكانــداء ،تيَــرِواننيء ســةرنجء بؤضــونةكانى خؤرئــاوا
سةبارةت بـة ئـازادىء سةربةسـتى لـة ريَطـةكانى خؤرِزطـاركردنء
خاليةردنــةوةى هــةواو ئــارةزووةوة دور لــة ياســاو ريَســا ئــاينىء
بـــةهاو رةوشـــتةوة ،كـــة بةمـــة خ مـــةت ئـــةكات بـــة مةبةســـتةكانى
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ثرؤتوكــؤالتى زايــؤنى كــة لــة بارةيــةوة هــاتوةو ئــةل (ئــةب كــار
بةةين بؤ لةناوبردنى رةوشـت بـةها بااكـان لـة هـةموو شـويَنيَةدا
بؤ ئةوةى بة ئاسانى بتـوانني دةسـتى بةسـةردا بطـرين ،فرؤيـد لـة
ئيَمةيــــةء بــــة بــــةردةوامى ثةيوةندييــــة سيَةســــييةكان ةــــايش
ئةكريَت لة ذيَر روناكى خوردا ،بؤئةوةى لـة ديـدطاى الوانـدا هـيو
شتيَةى ثىؤز نةميَنيَتةوة ،تا طةورةترين خةمى ببيَتـة تيَركردنـى
رةمةكــــــة سيَةســــــييةكانى (الغريـــــ ة ا نســــــية) ئــــــيرت بــــــةهاء
رةوشتةكانى هةرةس ديَنيَت ،هةروةها ليذنةى ئيسالمى جيهـانى
َ رِاطةيانـدين
بؤ ذنء منا َ زؤربةى زانيارية باوةرِثيَةراوةكـانى ثـ َ
لةو بارةيةوة.
هةرضى بةياننامةو رونةردنةوة هةيـة لـة ئـاينى ئيسـالم لـة بـةهاو
رةوشــــــتء بىءبــــ ـرِواء ياســــــاو شــــــةري ةت ،بةلطــــــةن لةســــــةر
سةربةخؤيىء بـةرزىء شـةؤيةتيةكةى كـة ثيَويسـتى مرؤظايـةتى
بـــؤىء بةتايبـــةتى لـــةم ســـةردةمةدا كـــةوا شـــانازى ئـــةكات بـــة
شارســــتانيةتيَةى مــــاددى بــــةهيَ بــــةب ئــــةوةى بثرســ ـيَتةوةو
بةؤليَتةوة لة راستيَتى ئةطةرضـى لةطـة َ الوازةكانيشـدا بيَـت ،كـة
بةرِاستى دةستةى زانايان ئةم اليةنء بوارةيان طرتؤتة ئةستؤ بـة
تةواوةتى ،لةطة َ فيَركردنء ثةرورةدةكردنى خوورِةوشتى جـوان
ئةوةى كة لة اليةنى يةكةمدا هاتووة.
خــــواى ثــــةروةردطار مرؤظايــــةتى موةفــــة ء ســــةركةوتوو بةــــات
تـــاوةكو بةةويَتـــة ذيَـــر ســـايةء سـ ـيَبةرى هيدايـــةتء ريَنمـــويى،
18

كـــةخواى بةنـــدةكان نيطـــاى ثيَةـــردوة بـــؤ ثيَغةبـــةرانى شـــةؤدارو
ســةربةرز ،تــةنها ئــةوة ثشــتء ثــةناء ســةرخةر ،زا َء بةتوانايــة
بةسةر هةمووشتيَةدا.
سةرؤكى دةستةى زانيانء سةرؤكى طشتى
كؤمةلَةى شةرعى لة كؤمارى ميسرى عةرةبى
مامؤستاى خويَندنة باالَكان لة زانكؤى ئةزهةر
مامؤستا دكتؤر
حممد املختار حممد املهدي
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ثيَشةكى
ســـوربون لةســـةر دةرخســـتنى ئـــةوةى لـــة بةرنامـــةكانى نةتـــةوة
يةكطرتوةكان هةية سةبارةت بـة روبةرِووبونـةوةى ئـةم نةخؤشـية
ئةوةيش بالوبونةوةى ئةم بةرنامةية ئةيطريَتةوة ،لة باتى ئـةوةى
كـــة روبةرِووبونةوةكـــةى بـــة بةلطـــةى زانســـتى بيَـــت ،دوابـــةدواى
ئـــةوةش لـــةناوبردنء زالبـــون بةســـةر ِرةوشـــتء بـــةهاى طـــة ء
نةتــــــةوةى موســـــــلمان ،ثةلةيَشـــــــةردنى بـــــــؤ الى سيســـــــتةمى
شارســتانيةتى خؤرئــاوا بةهــةموو ئةوشــتانةى كــة تيَيدايــةتى لــة
بةدرِةوشــــتىء داويَــــن ثيســــىء ئــــاذاوةء شـــيَواوى بــــةدخويىء
بيَرِةوشتى،
ئةوة ئةهيَنيَت كة وريايىء (ئاطايى هؤشدارى) بة خةر بـدريَت
لة تةرح كردنء ثيشاندانء خستنة ِروى ئةم بةرنامانة لة كؤنطرة
جيهانيةكاندا كة نةتةوةيةكطرتوةكان دةيانطريَتـةخؤء تةبـةنييان
ئــةكاتء بــة بيــانووى نارِازييــة بــةوةى كــة ئــةو دةولةتانــةى كــة
واذؤيـان لةسـةر بةلطةنامةكـةيان كـردوةو ثةيوةسـص بـة جيَبــةج
كردنــــى بةرنامةكــــةيان ،هــــةو َ ئــــةدةن ئــــةم بةرنامانــــة ةنــــة
ب وتنــةوةى ريَة ــراوة جيهانيـــةكان لةبــةر ئـــةوةى لــة مافـــةكانى
مرؤظة.
لةطــة َ ئـــةوةى كـــة لـــة طــرنطرتين ريَبـــازء ريَســـاكانى ريَة ـــراوة،
ريَ طرتنـــة لـــة تايبةطةنـــدى طـــةالنء بـــىو بـــاوةرِو ريَة ســـتنى
كؤمةاليةتيان.
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لةبةر ئةوة ثيَشةةشةردنى ديدو بؤضـونء ديـدطاى بـاوء بـةرب وض
لــةم كؤنطرانــةدا طــرنثء كاريطــةر بــوو المــان ،ثاشــان ثرؤطرامــى
ئيســـــالم بةدوايـــــدا ديَـــــت لـــــة خؤثاراســـــتنى راســـــتينةيى لـــــةم
نةخؤشيةء ةونةى ئةو نةخؤشيانةى تـر ،لـة ريَة سـتنى ذيـانى
خيَ انـــــىء كؤمـــــةلطا لةســـــةر ثرؤطرامـــــى خـــــواى دروســـــتةةرو
بةديهيَنـــــةرء زانـــــاو كـــــة زامنـــــى ئاســـــودةيىء خؤشـــــبةختىء
ئاسايشء دامةزراوية.
هؤكااارء ئامرازةكااانى نةتااةوة رااةكارتوةكان ااة بةط ا ا
ضونةوةو روبةروبونةوةى نةخؤشى ئاردزدا
هؤكارى رةكةم:
سةثاندنى ثرؤطرامةكانى (رؤشنبىى) رؤشـنبىكردنى سيَةسـى
لة خويَندنطاكان.
ثيَناســةى نةتــةوة يــةكطرتوةكان بــؤ رؤشــنبىى سيَةســى بريتيــة
لـــة :نةتـــةوة يـــةكطرتوةكان رؤشـــنبىى سيَةســـى بـــةوة ثيَناســـة
ئـــةكات كـــةوا بريتيـــة لـــة :بـــوونء بةدةست ســـصء ئامـــادةكردنء
ثةيـــداكردنى زانيـــارى تـــةواو ورد لـــةبارةى رةوشـــتى سيَةســـى
ثــــــؤزةتي ء ئــــــةريَنىء بــــ ـيَرتسء بةرثرســــــيار،1يــــــةك لةوانــــــة
1

ثيَناسةى سيَةسى سةالمةتء دلنيا :بريتية لة بةكارهيَنانى هةموو هؤكارةكان لةكاتى ئةريامدانى

كــارى سيَةســيدا بــؤ ريَطــرى كــردن لــة ســةبونء ســةثرِىء ريَطــة طــرتن لــة توشــبون بــة نةخؤشــية
سيَةسيةكان ،بةالم هةرضـى سيَةسـى بةرثرسـياريَتى :بريتيـة لـة بـةكارهيَنانى حـةزى خؤبةخشـى بـؤ
ئـــةم هؤكارانـــة بةرِيَةـ ـ ةوتن لةطـــة َ كةســـى تر(بةرامبـــةر) ،هـــةروةها لـــة رابـــةرى مةشـ ـ ء راهيَنـــان ى
هةرزةكاراندا هاتووة) ،كةلةاليةن يةكيَتى نيَودةولةتى كؤمةلةى خاضى سـورء مـانطى سـور) –عمـان-
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بةكارهيَنانى (حةزى ،هةوةسى) هؤكارةكانى ثاراستنى نيَرينـةى
طوريــاوء كاريطــةر بــؤ بــة دةسـتهيَنانى خؤثاراســص لــة ظايرؤســى
ئايدز)).2
لة بةشيَب لة بةرنامةى فيَربونى سيَةس
) (Education sexرؤشنبىى سيَةسى) لة يةك لةخويَندطة
ئامادةييةكانى بريتانيا ،كة ئةم بةرنامةية هةية لة كتيَب انـةكانى
بريتانيــادا بــة ناونيشــانى :بؤضــى (اةلددوا هاورِةطــةزبازى) لــة
خويَندنطة ئامادةييةكان..؟
(هةر ئةبيَت طةشة بدريَت بة سياسةتى خويَندنطاو ةوتا انـة لـة
ىء
فيَركردنـــى سيَةســـدا ،هـــةروةها ةســـة لةســـةركردنء تـــاوتو َ
طفتوطــــــــــؤ لــــــــــةبارةى (سيَةســــــــــى جيــــــــــاوازو نايةكســــــــــان
()Heterosexualityء ئةريامدانى كارى ئاوهيَنانةوة بةدةست
ض كةسةكة بؤ خوى ئةريامى بدات يـا بـؤ خـةلةانى تـريش بيَتـو،
ثةراويَ خســـــــــتنى سسيَةســـــــــى نـــــــــاوازةيىء نابـــــــــاو نـــــــــامؤ
( )Homosexualityئةريامدرا.
هــةروةها لةســةر بةرنامــةى فيَركردنــى سيَةســى ثيَويســتة كــةوا
ثشـــتطىىء يارمـــةتىء هاوكـــارى ئةوكةســـانة بةـــات لـــة ديـــارى
كردنى ثيَناسةى رةطةز تاوةكو بتوانن هةست بة بـةهَي ى خؤيـان
االحتاد  2001الثةرِة  ، 112بؤ دةستةةوتنى زانيارى زياتر بةدورو دريَذى لةسةر سيَةسـى سـةالمةت،
ئةوا سةيرى بةشى يةكةم بةة :ضؤن خؤت ئةثارَي ى لة توشبون بة )(HIV؟
2

بةلطةنامةى ثةكني  ،1995بةندى  108برِطةى ( ).
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بةةن كات ةي ةونء ةيَ يان لََ ئةكريَتء بة ناوازةو نـامؤء نابـاو
ناو ئةبريَن ،بةجؤريَب كـة ناضـار نـةكريَن بـؤ هةلسـوكةوت كـردنء
طرنطيدان بـة ِرةطـةزى تـر بـؤ طـؤرِينء سـرِينةوةو نةهيَشـتنى يـان
شاردنةوةى لة خةلةانء كةسانى تر ،بةلةو يارمةتيدانيان لةسةر
بةرهةلستىء بـةرطرى (ترسـى سيَةسـى نـاوازةيىء نـامؤو نابـاو)
ئةوةش كة ئةبيَتة هؤى دروستةردنى ئةو ترسة بريتني:
لة ضوار هؤكار:
 -1رانةطةياندنى هيو ئةزمونء هةستء سؤزيَةى ناوازةو نامؤ.
(ئاطــادارىء هؤشــيارى نــةدان لــة ســةر هــيو ئــةزمونء هةســتء
سؤزيَةى ناوازةو نامؤ).
 -2دروســــتةردنى ســــةرنجء بؤضــــونى نــــةريَنى لــــة جؤرةكــــانى
رةوشتى سيَةسى وةك سيَةسى دةم يان سيَةسى كؤم.
 -3ثةيوةســــت بــــونء خؤنوســــاندن بــــة بــــىو بــــاوةرِة ئاينيــــة
وشةةكانةوة كة سيَةسء سيَةسى ناسروشتء نامؤء نابـاو رةد
ئةكةنةوةء نايانةور.
 -4نةمانء لةدةستدانى ثةيوةندية كؤمةاليةتيةكان لةطة َ مرؤظـة
ِري ثةرِء نائاسايىء نامؤء ناسروشتييةكان لة هةردوو رةطةز.
ءة ئــةم تــرسء بيمــةش واى كــردوة كــةوا خويَنــدطاكان شــويَنى
سةالمةتء ئةمني نةبن بؤ مرؤظـة ِري ثـةرِء نـا ئاسـايىء نـامؤء نـا
سروشتيةكان لة هةردوو رةطةز .بةالم ئةطةر يارمةتى ئةوانةماندا
كــةوا هةســص بــةوةى كــة ثيَــى ئــةوترر كــردارى (دةرضــون الدان)
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واتة ثؤليَن كردنى خود (خؤ) وةك نـاوازةء نائاسـايى لـة هـةردوو
رةطةز ،ءة ئةم هةوالةش بطات بةوانى ترو كةسانء خـةلةانى تـر
بةسود دةبيَت.
ليَــرةدا سـ ( )3بابــةتى ســةرةكى ثةيوةنــديان هةيــة بــة كــردارى
(دةرضــــون الدان) كــــة ثيَويســــتة لةســــةر خويَنــــدنطاكان كــــةوا
زانيارييان هةبيَت لةسةرى:
( -1دةرضــون الدان) ثيَويســتةو ئــةزمونيَةى ئــةريَنىء ثؤزةتيظــة
بــؤ زؤربــةى زؤرى منــاالنء بضــوكةكان ئةوانــةى كــة نائاســايىء
ناسروشتني لة هةردوو رةطةز هةر لة سةرةتاى الويَتياندا.
 -2زؤربةى زؤرى شازةكان لة كاردانةوةى نةريَنى ئةترسن.
 -3ثشتطىىء بيمةى سةالمةتى دووشتى ثيَويستء طـرنطن بـؤ
(دةرضون الدان) مناالنء بضوك.
دةسـتة بـةركردنء دلنيــايى ئـةم طةيشـتنة بــة ةؤنـاغى كؤتـايى لــة
كـــردارى ((دةرضـــون الدان) كـــة بـــة واتـــاى كرانـــةوة ديَـــت وةك
كةسيَةى ناسروشتء ناوازة لة هةردوو رةطةز .منا َء بضـوكةكان
هةست ئةكةن كة سيَةسى ناباو ريَطةيةكى ريَطةثيَدراوة بؤ ذيان،
هةروةها زياتر رؤئةضـن لـة ئـةزمونى ئةريامـدانى خؤشةويسـتى،
لةطــة َ هةســت كــردن بــة متمانــة بــةخؤ بــون بــة توانــايى لةســةر
بــةرطرى هةســتةردن بــة لةكــةدارىء نـةنطى وشــورةيى ،بــةلةو بــة
فـــةخرو شـــانازيةوة خـــؤى بـــة يـــةكيَب لـــة رةوشـــت نـــاوازةو نـــامؤ
دائـــةنيَتء خـــؤى بـــةهيَ يَةى طـــةورة لةةةلـــةم ئـــةدا لـــة روبـــةرِوو
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بونــةوةى لةكــةدارىء ن ـةنطى وشــورةيى كــة ثةيوةنــدى هةيــة بــة
هاورِةطةزبازو هاوشيَوةكانياندا ديَتء دذ بـةوان ئةبيَتـةوة .ئةبنـة
ثيَشةنثء رابـةريَةى ئـةريَنىء ثـؤزةتي بـؤ خـةلبء كةسـانى تـر
كـــــة كـــــةمرت توانـــــاى خؤدةرخســـــصء دةركـــــةوتنيان هةيـــــة وةك
سيَةسناباويَب.
بةرنامةى رؤشنبريكردنى سيَكسى ة والَتى تةنزانيا3
قؤناغةكانى تةمةنى ()13-6
ئةمة يةكيَةة لة بةرنامـة رؤشـنبىية سيَةسـيةكانى خويَنـدنطاكان
كة جيَبةج ئةكريَت بةسةر خويَنةارى خويَندنطاكان لة تةن انيا
لة كؤتايى سالى ( )2003زاينى ،دواى ئةوةى لة ثايتـةختى (دار
السالم) تاةى كرايـةوةو داواكـارى زؤر بـوو ئـةوانيش هةسـتان بـة
بالوكردنةو طشتاندى بةرنامةكة بةسةر هةموو ناوضةكانى تر:
رةكةم :بؤ خورَندكاران
أ -قؤناغةكانى تةمةنى ( )9-6ساالَن:
ئامانج (مةبةست):
ثيَناســـةى كؤئةنـــدامى زاوزيَـــى نيَـــرو مــ ء كـــارو فـــةرمانى هـــةر
ئةنــــداميَب نيَــــرو مــــ  ،باســــةردنى طؤرِانةاريــــة جياوازةكــــانى
جةستةء نةخؤشيةكانى كؤئةندامى زاوزر بة تايبةتى ئايدز.
3

هـةر هـةمان بةرنامـة ثيـادة كرايـةوة بـؤ ناوضـةى رؤذهـةالتى ناوةرِاسـتء بـاكورى ئـةفريقيا لةاليـةن

يــةكيَتى نيَودةولــةتى كؤمةلطــةى خاضــى ســورء مــانطى ســور بةناونيشــانى( :كــاركردن لةطــة َ الوانء
طةرياندا..رِابــــــــةرى مةشــــــــ ء راهيَنـــــــــانى الوان)) ،لــــــــة اليـــــــــةن كتيَب انـــــــــةى نيشـــــــــتيمانء ة
ذمارةى( )2004 6 1101ث سثيَررا .عمان االحتاد .2001
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ريَطةى وانة وتنةوة:
*مامؤستا ويَنةى ئةندامـةكانى زاوزيَـى كـورِء كـو ثيشـان ئـةدات
بة بةر ضاوى منالةكانء لـة بةردةميانـدا ثيشـانيان ئـةدات ،دواتـر
ثرسياريان لََ ئـةكات كـة ضـييان بينيـوةء بؤيـان بـاس بةاتـةوةو
دواتر داوا ئةكات لـة كوِريَـب يـان كضـيَب كـة خـؤى روت بةاتـةوةو
جلـــــــةكانى ذيَـــــــرةوةى داكـــــــةنيَت بـــــــةديار ضـــــــاوى هـــــــةموو
خويَندكارةكانةوة.
* كـــارى تـــي (كـــاركردن بـــةتي ) ،كـــاركردن لةســـةر ئيشـــةكانى
كؤئةندامى زاوزرء ،ئـةو طؤرِانةاريانـةى كـة ديَنـة ريَطـةء توشـى
ئةندامى زاوزر ئةبنء ضـؤنيةتى ضـاوديَرىء بايـة ء طرنطـى دان
بة تةندروستى جةستة.
ب -قؤناغةكانى تةمةنى ( )12-10ساالَن:
ئامانج:
ضـــاوديَرىء طرنطيـــدان بـــة جةســـتة ،فيَركردنـــى ثيَشـــوةختةى
ثةيوةندية سيَةسيةكان.
ريَطةى وانة وتنةوة:
* مامؤســــتايةكى (ذن) فــــةرمان ئــــةكات بــــة خويَنــــدكارةكان بــــة
داخسص (نوةان)ى ضاويانء بىكردنـةوة لـة ئةندامـةكانى زاوزيَـى
ثياوء ذن.
* مامؤستايةكى (ذن) فةرمان ئـةكات بـة خويَنـدكاريَب كـة ويَنـةى
ئةنــدامى زاوزيَــى ثيــاو بةيَش ـيَت ،خويَنــدكاريَةى تــريش ويَنــةى
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ئةندامى زاوزيَى ذنيَب بةيَشيَت ،لةطة َ جياكردنةوةى بةشـةكانى
ئةندامةكة لةسةر ويَنةكة.
* رونةردنـــةوةء ةســـة لةســـةركردنء تانـــة دان لةســـةر ويَنـــةكان
(ئةندامـةكانى زاوزيَـى ثيـاوء ذن)ء ،وةسـ كردنـى ئةندامــةكانى
زاوزيَى ثياوء ذن،
دانـــانى ويَنـــةكان بـــؤ بـــةراورد كردنيـــان بؤمنالـــة (خويَنـــدكارة)
بضــوكةكان لــة هــةردوو رةطــةز ،كــورِانء كضــانى بــال بــوو ،دواتــر
خويَنــدكارةكان ثرســياريان ئــةكرد لــة ثيَةهاتــةو دروســت بــوونى
هةر يةك لةو ويَنانة (ئةندامةكانى زاوزيَى ثياوء ذن).
* لةســةر مامؤســـتاكة ثيَويســـت كـــراوة كـــة باســـى مانـــاو واتـــاى
ثةيوةنــــدى خؤشةويســــتى سيَةســــى ثـــيَش وةختــــةو ســــةرةتاو
ثيَشــةكيةكانى بةريَــت بــؤ خويَنــدكارةكانىء باســى دةرةريــامء
بةرهـــةمء ئاكامـــةكانيش بةريَـــت وةك ســـب ثرِبـــونء دوطيـــانىء
طواســــتنةوةى نةخؤشــــية زايةنــــدىء (زاوزيَيــــةكان)ء ضــــؤنيةتى
دوركةوتنــــــةوة ليَيــــــان ،لةطــــــة َ باســــــةردنى مانــــــاو واتــــــاى ء
(دووطيــــــانبوونى كضــــــانى كــــــةم تةمــــــةن (نابــــــال ) نةخؤشــــــية
سيَةسيةكان بة تايبةتى ئايدز.
ئةمةش لةم ريَطايانةوة ئةريام ئةدريَت (تةواو ئةبيَت):
* مامؤستايةكى (ذن) طفتوطؤو وتوويَذ سـاز ئـةدات لـةبارةى ئـةو
شــتانةى كــة ئةبنــة هــؤى وروذانــدنى اليــةنى سيَةســى منــاالنء،
ضؤن(فريودان) سيَةسى تةواو ئةبيَتء ديَتة ئةريام.
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* سازدانى وتوويَذى كراوة سةبارةت بة ضـؤنيةتى دوركةوتنـةوة
لة سةثرِى (دوطيانى) ثيَش وةختة ،هةروةها سازدانى وتوويَـذى
كــــراوة لـــــة بـــــارةى ئايـــــدزو باســـــةردنى نيشـــــانةكانى ،لةطـــــة َ
ئامؤذطارى كردنى خويَندكارةكان لة كاتى دةركـةوتنى يـةكيَب لـة
نيشانةكان ثيَويستة لةسةريان كة ئةم دوو كارة بةةن:
* بةزوترين كات بضيََت (برِوات) سةردانى نـ يةرتين نةخؤشـ انة
بةات.
* بة راستطؤيانة دةركةوتنى ئـةم نيشـانانة الى شـةريبء هـاورِر
ثةيوةندية سيَةسيةكةى باس بةاتء ثيَى بليَت.
دووةم :بؤ مامؤستاران (وةرشةرةك) شورَنيَك ،دةزطارَك
باااؤ ريَركردناااى مامؤساااتارانء ضاااؤنيةتى وتناااةوةى
ثرِؤطرامةكة.
ئامانج:
ثيَناسـةو باسـةردنى كـارو ئيشـةكانى كؤئةنـدامى زاوزيَـى ثيــاوء
ذن ،زانينــى طرنطــى رؤشــنبىى سيَةســى فيَركردنــى تةندروســتى
وةضة خستنةوة بؤ مناالن.
ريَطةى وانة وتنةوة:
كؤبونةوة (دانيشص)ى يةكةم:
 ثرسيارى مامؤستايان لةبارةى ناوةرِؤكى ئةو ثرسـيارانةى كـةئةيةةن لة مناالن لة بارةى كؤئةندامى زاوزيَوة؟ ئايا تواناى وةالم
دانةوةيان هةية.
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 دابةشـــــةردنى (منـــــاالن خويَنـــــدكاران) بـــــة ضـــــةند طـــــروثءكؤمةلـــةوة ،داوا ئـــةكريَت لـــة هـــةر كؤمـــة َء طروثيَـــب كـــة ويَنـــةى
دةرةوةء ناوةوةى كؤئةندامى زاوزيَى ثيـاوء ذن بةيَشـن ،تـاوةكو
دلنيابن لة طةيشتنى زانياريةكان بـة خويَندكارةكانء،ثرسـياريان
لََ ئـةكريَت :ئايـا ئـةم كـارة (بـاسء بابةتـة) ءا ئـةزانن كـة بـاشء
طرنث بيَت بؤ مناالن تاوةكو وةريطرن لة تةمةنى ثيَش وةختدا.؟
كؤبونةوة (دانيشص)ى دووةم:
(لـــة بـــارةى طواســـتنةوةى ئايـــدزو سيَةســـى ســـةالمةتء دلنيـــاء
سيَةسى ناسةالمةتء نادلنيا):
 هــــــةموو مامؤســــــتايةك باســــــى خوءرِةوشــــــتيَةى سيَةســــــىســةالمةتء دلنيــاء سيَةســى ناســةالمةتء نادلنيــا بةــاتء دواتــر
خوورِةوشـــتة سيَةســـةكان ثـــؤليَن بةـــريَنء هـــةموو رةوشـــتةكان
دابنريَن هةر يةكةو لةذيَر (سةالمةتء ناسةالمةت)دا.
 راهيَنــانء مةش ـ لةســةر ضــؤنيةتى بــةكار هيَنــانى نةطةيــةنىث يشةى (كؤندؤم) بة كردارى.
كؤبونةوة (دانيشنت)ى سيَهةم:
 مامؤستا ضؤن باسى ئيمةانيـةتى طفتوطـؤ بـؤ خويَنـدكارةكانىدةكـــات لةطـــة َ شـــةريبء هاوِريَةةيـــدا لـــة بـــارةى بـــةكارهيَنانى
(نةطةيةن كؤندؤم)وة؟

29

 ثرســيار ئــةكريَت لــة مامؤســتايان لــة بــارةى دانــانى ثةيوةنــدىسيَةســـــــى وةك طرميانـــــــةء ةونةيـــــــةك لـــــــة نيَـــــــوان دوو لـــــــة
خويَندكارةكانء ،ضؤنيةتى رةفتاركردن؟
دواى كةميَةى تر ئةزاننيء ئاطادار ئةبني لة زاراوةكان :
سيَةســــى ســــةالمةت ،نةطةيــــةنى ث يشــــةى ،شــــةريب (بةشــــدار
هـــاورِر) ،تةندروســـتى وةضـــة خســـتنةوة ،رؤشـــنبىى سيَةســـى،
تيَرِواننيء ديدو بؤضونى رؤذئاوا بؤ ئازادى سيَةسى ،كة ئةمةش
هؤكاريَةة بؤ زياتر بالوبونةوةى نةخؤشى نةك ضارةسةرو زالبون
بةسةر نةخؤشيةكان.
هـــةروةها (د.فيةتـــور بلـــى) بةِريَوةبـــةرى نوســـينطةى يونســـةؤى
هـــةريَمى لـــة بـــةيروت دوثـــاتى دةكاتـــةوة كـــة ريَطـــة دةدريَـــت بـــة
بةرنامــــــةكانى ثةيوةســــــت بــــــة ئايــــــدزء نةخؤشــــــية طــــــوازراوة
سيَةســــــيةكانء هـــــــة ء فرســـــــةت بـــــــؤ دةربــــــرِنء طفتوطـــــــؤء
وتوويَــذكردنى بابــةتيرت كــة الوانء طــةريان زؤر ةســةيان لةســةر
نةكردوة .وةك :سيَةسء ذيانى سيَةسى ،ناكؤكى نيَوان ئـارةزوة
كلثــة وبليَســةييةكان وضدا ء نةريتــة كؤمةاليةتيــةكانء ،ئــارةزوى
ئةريامدانء كردنى خورِةوشتى ترسناكء مةترسيدار.
ئــا ئةمةيــة رؤشــنبىى سيَةســى ئةيان ـةورء مةبةســتيانة بــالوى
بةةنةوة ،جةخت ئةكةنةوة لةسـةر هـةو َ كةمةردنـةوةى ةـةبارةى
كيَشــــةو طرفتــــةكان كــــة بــــةهؤى ئــــازادى رةهــــاى سَيةســــيةوة
ثةيدائـــــةبنء ديَنـــــة ئـــــاراوة ،لـــــة ريَطـــــةى تـــــةرخانةردن و بـــــة
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ضنط ستنى زانيارى سيَةسى هةرزةو هةرزةكاران ،لةطـة َ زيـادء
زؤر كردنـــى ئـــةو هؤكارانـــةى كـــةمرت ئةبنـــةهؤى نةخؤشـــى ،يـــان
ســةبونء دوطيــانى نةويســرتاو ،يــان حــةتا خــؤ رزطــاركردن ليَــى،
هةروةها تةندروستى وةضة خستنةوةء سيَةسى كة دائةنريَت بـة
يةكيَب لة طرنطرتين بةلطةنامةى نيَو دةولةتى ،كـة لةاليـةن نةتـةوة
يةكطرتووةكانـــةوة دةرضـــووة ،ئـــةوةش دةروازةى ســـةرةكية بـــؤ
تةكنيب (هونـةر)ى ئـازادى يـان ئـاذاوةء بيَسـةرو بـةرى سيَةسـى،
بالوكردنــةوةى كــةلتورو رؤشــنبىى طــة ء نةتــةوةى تــر ،هاوكــات
لةطة َ هاوردة كردنـى هؤكارةكـانى ريَطـرى سـب بـونء دووطيـانى
بــؤ والتــة تــازة ثيَطيشــتووةكان ،بــةلةو طواســتنةوةى تــةكنؤلؤذيا
بؤئـــةم والتانـــة تـــاوةكو بتـــوانن هؤكارةكـــانى ريَطـــرى ســـب بـــونء
دووطيـــانى جـــؤرى بـــاشء كـــواليتى بـــةرز بةرهـــةم بهيَـــننء بـــؤ
ناوخؤى خؤيان.
(تعقيب)ء بةدواداضوون ة سةر ئةوةى ثيَشوو:
ئارِاستة بةرةو فيَركردنى مناالنى بضوكء هةرزةكارانء سروشتى
ثةيوةندى سيَةسىء بةكارهيَنانى هؤكارى ريَطرى ةةدةغةكردنى
سب بونء دووطيانى ،رةخساندنى هة ء فرسةتى تةواو ثيَيان
بؤ بنياتنانء دروستةردنى ئةو ثةيوةنديانةو شةرعيةتدان
ثيَيان ،ضتةنانةت ئةطةر بطاتة سيَةسى ناوازةو نامؤو ناباو ..ئةم
ئاراستةية تةنها يةك كؤتايى هةية ئةويش ويَرانىء كاولبونء
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لةناوضونء خراث بونى ذيانء بونةوةر ،لة بةر ئةوة ئةمانة
هةمووى دذى فيرتةتء سروشتة كة خواى مهرةبان دروستى
كردوةو دايناوة كة خةلةى لةسةرى بن ،ئةم بةدرِةوشتىء
بةدخوية طةالنى ثيَشووتريش ئةرياميان داوةء كردويانة كة
سةرةريام خاوةنةكانيان بة هيالكء لةناو ضون ،هةر وةك ضؤن لة
ناكؤكيةكانى نيَوان طةالنى ثيَشوودا رويداوة كات دواى هةواو
ئارةزووى خؤيان كةوتنء بةردةوام بون لةسةر بةدرِةوشتىء
داويَن ثيسى كارى سيَةسى هاورِةطةزىء هاوشيَوةيان
ئةريامدا ،بؤية هيو ثشتء ثةنايةكيان نةما لةناوضوونء تةفرء
تونا بوون ،خواى ثةروةردطار لةسةر زارى ضةو ثيَغةمبةر
ئةفةرمور ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱯﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹ
ﱰ
ﱬﱭﱮ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅ
ﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑ
ﲚ ﲜ ﲝ
ﲛ
ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
ﲣﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ
ﲤ
ﲞﲟﲠﲡﲢ
ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﱠ الشعراء175 – 165 :
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( )165كةى ئةوة راستة ،كةى ئةوة جوانة ،كـةى ئـةوة ثةسـةندة،
ئيَــوة دةســتتان داوةتــة نيَربــازىء كــارى سيَةســى خؤتــان لةطــة َ
نيَردا ئةريام دةدةن؟!( ..ئاذةان بةو شيَوةية ناكةن).
( )166كــةى ئــةوة راســتة وازتــان لــة هاوســةرةكانتان هيَنــاوة كــة
ثــةروةردطارتان ئــةوانى بــؤ دروســت كــردونء ئــةوانى بــؤ حــةا َ
كردون بؤ تيَركردنى ئةو غـةري ةو داخوازيـةتان ،بـة راسـتى ئيَـوة
بةهؤى ئةو طوناهء تاوانةتانةوة لة سنور دةرضون.
( )167كةضى ئةو خةلةة نا ثوخـتء شـةرِوا َ ثيسـة هةرِةشـةيان
لة ثيَغةمبةرى دلسـؤزيان كـردو وتيـان :ئـةى -ةدو ض -ئةطـةر كـؤ
نةدةيت لةم رةخنةو باسانة ئةوة شاربةدةرت دةكةين!
(– )168ةو  -وتـى :لـة راسـتيدا مـن بـ دةنـث نـامب لـة بةرانبـةر
ئــةم بةدرِةوشــتييةى ئيَــوةوة ،تــا بتــوات ةســةى لةســةر دةكــةمء
هةو دةدةم لةبةر ضاووتانى ةم !!
( )169دواى ضـــــةندةها ســـــا َ هـــــةو َء تيَةؤشـــــان بـــــؤ ئـــــةوةى
دةســتبةردارى ئــةو رفتــارة ةيَ ةونــة بـ  ،كــاتىَ كــة –ةددو  -زانــى
هيو سوديَةى نية دةستةكانى بـةرز كـردةوةو وتـى :ثـةروةردطارا
داواكارم كة خؤمء كةسء كارم رزطار بةةيتء بة دورمان بطريـت
لـــةو بةدِرةوشـــتىء كــارو كـــردةوة ناشـــرينانةى كـــة ئـــةو خةلةـــة
دةيةةن.

33

( )170ئيَمــةش ن اكــةميان طــىا كــردوو خــؤىء كــةسء كارميــان،
هــةمووياةان رزطــار كــرد (لــة ســ او تؤلــةى ســامناكى هـــةردوو
جيهان).
( )171جطة لـة ثـىة ذنةكـةى (هاوسـةرى) كـة شايسـتةى مانـةوة
بوو لة نيَو ئةو ةةومة خراثةدا تا وةكو ئـةوان تيـا بضـيَت (ضـونةة
ذنيَةى زمان دريَذو بيَباوةرِ بوو ،دذى ثةيامى يةك واناسى بوو).
( )172ئينجــا شــارو واطــان بةســةردا كــاو كــردن ،بــة طرِكــانء
بومةلةرزةيةكى زؤر بةهيَ .
( )173جطـــة لـــةوةش بـــةردمان بةســـةردا دابارانـــدن ،بـــة راســـتى
بــةردبارانيَةى ســةختء دذوار بــوو ،بــؤ ئــةو كةســانةى كــة بيَــدار
كرانةوة بةام سوودو ثةندو ئامؤذطاريان وةرنةطرت.
( )174لة راستيدا لةو بةايةى كـة بةسـةرمان هيَنـان ،بةلطةيـةكى
بة هيَ و رونء ئاشةرا هةية لةسةر تؤلـةى ئيَمـة لـة بةدرِةوشـتان،
بيَطومـان زؤربــةى ئـةو خةلةــة باوةرِيـان بــة ثـةيامى خــواى طــةورة
نةبوو.
( )175بيَطومــــان ثــــةروةردطارى تــــؤ ئــــةى حممــــد ( ،)ئــــةى
ئيمانــــدار ،تــــةواو بــــاا دةســــتة بةســــةر كــــافرو خوانةناســــاندا
(ماوةيةكى دياريةراو مؤلةتيان دةدات) لة هةمان كاتدا بـة سـؤزو
ميهرةبانة (بةرانبةر ئيمانداران ،ضاوثؤشى لة كـةمء كورِيـةكانيان
دةكــات ئةطــةر بــةردةوام بــن لةســةر دينــدارييانء لــة ضاكســازى
دريَغى نةكةنء داواى ليَ ؤشبوون لة ثةروةردطاريان بةةن).
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لةطة َ ئةمةشدا ئةبينني كة بةلطةنامةى طةالنء دةزطـا راطةياندنـة
جيهانيةكان ،كـة ضـؤن ثرِوثاطةنـدة ئةكـةنء بـرةو و رةوا ئـةدةن
بةم ضةمةة هةالنةو بةم زاراوة خراثء بةدرِةوشتء بؤطةنانـة ،تـا
وةكو جيَبةجيَةردنى ئةم ثرِوثاطةندانة لة رؤشـنبىى ئاماريـدارو
بةمةبةســـت طةيشـــتة ثـــةيرِةو ثرؤطـــرامء بةرنامـــة فيَركاريـــةكانء
دامـــةزراوة ئايينيـــةكانء كؤمةلـــة ئـــةهلىء ناوخؤييـــةكان ،ئـــيرت
بيَجطة لة راطةياندنة جياوازةكانى تر.
ئةم بةرةنطاربونةء فشـارو ثةسـتانةى دةرةوة (دةرةكيانـة) كاتيَـب
الوازييــ ـةك لــــة نــــاوخؤى كؤمــــةلطا ئاماريــــدارو بةمةبةســــتةكان
دةرئةكــةويَت ئةوكاتــة هــةليَةى فــراونء ثــانء بــةرينء ريشــةيى
بةدةســت ئةكــةويَت لةوانةشــة شــةرعيش بيَــت ئةرِةخسـيَت ،ئةمــة
ئةبينينــةوة لــة باســى رؤشــنبىى سيَةســيدا ،كــة دةورى بــةهاو
رةوشــتء دا ء نــةريتمان ئــةداتء فشــار ئةخاتــة ســةر دةمــارء
هةســـــــــــتء هؤ ـــــــــــان تـــــــــــاوةكو ةبـــــــــــولى زاراوةكـــــــــــانء
جيَبةجيَةردنةكانيان بةةينء وةريانطرينء ثةسةنديان بةةين.
هؤكارى دووم :البردنى نةناى و شورةرى اة ناةخؤ
(توشبوو)ء نةخؤشى ئاردز
فةلســـةفةى بةلطةنامـــة نيَودةولةتيـــةكان لةســـةر ئةنديَشـــةو ويَنـــا
كردنى (بةكةلب)ء بةسود:
ثةيوةندى ئايدز بة سيَةسى نادروستء ناشةرعىء بـة سيَةسـى
نـــاوازةء نـــامؤء نابـــاوةوة ،كـــة ئـــةم نةخؤشـــية بوةتـــة نـــةنطى و
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شـــورةيى و خاليَـــب بةســـةر نيَـــو ضـــاوانى نةخؤشـــةوة ،هـــةروةها
توشــــبوان بــــةم نةخؤشــــية بونةتــــة كةســــانى بيَنــــر ء ســــوكء
ســوكايةتيان ثيَئــةكريَت بةســوك ســةير ئــةكريَن ،بــة تايبــةتى لــةو
ناوضـــةء شـــويَنانةى جيهـــان كـــة تيايـــدا ريَة ـــراوة فيةريـــةكانء
ئاينيةكان هةلئةسن بة ياسا ء ةةدةغة كردنـَ سيَةسـى نـاوازةء
نــامؤ نابــاوء ئةريامــدانى كــارى سيَةســى لــة دةرةوةى ســنورى
هاوسةرطىيدا ،هةروةها ثةيوةست بونى ئةم نةخؤشانة بـة مـاتى
و بيَــــــدةنطَء ةســــــةنةكردنةوة لــــــة حالــــــةتء كــــــاتء بــــــارى
نةخؤشيةكةياندا (بيَدةنثء دورةثةريَ ن) ،بؤية ةسةكردن لةسـةر
ئايدز ئةضيَتة سنورء ضواضيَوةى ةةدةغةكراوةكانةوة ،ئةمةش وا
ئــــةكات لــــة نــــةخؤش ديــ ـ ء بةنــــدكراوى ديــــوارى (بيَــــدةنطىء
ةسةنةكردن) بيَت.
هـــةروةها ئـــةم ةةدةغةكراوانـــةى كـــة نةخؤشـــيان بيَـــدةنث كـــردوة
وابةستةى ةسةنةكردنيان كردوة -بة ثيَى فةلسةفةى بةلطةنامةى
نيَودةولـــةتى -لـــة نيَـــوان بةربةســـتء كؤســـثى طـــةورة كـــة بوةتـــة
ريَطــرء تةطــةرة لــة هــةو َء تيَةؤشــانى ئامــانج و مةبةســتدار بــؤ
ةةدةغةكردنء نةهيَشتنى بالوبونةوةى نةخؤشى ،بؤية لـةم ضـوار
ضـ ـيَوةيةدا البـــردنء هـــةلطرتنى(جياكارى) لـــة نـــةخؤش دةبيَتـــة
يــــــةكيَب لــــــة طــــــرنطرتين كيَشــــــة كــــــانى مــــــافى مــــــرؤظ ،بــــــةم
شيَوةية(ثةيوةندى نيَوان نةخؤشء مافى مرؤظ) تةواو دةبيَـت كـة
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طوريــاوء لــةبارة بــؤ توشــبوى نةخؤشــى ئايــدز ء ،لــة طــرنطرتين
مافةكان:
(مــا لــة نهيَنيــدا :لــة دواى ئــةوةش كــة ناضــارى ئــةكات لةســةر
كردنى ثشةنينى ث يشةى بة دةستدريَذى بؤ تايبةطةندى خؤى
دةذميَرريَت ،هةروةها دةست درييَذيشـة بـؤ مـافى مـرؤظ كـة مـافى
ئـــةوةى هةيـــة كـــة كـــار بةـــات (مـــافى كـــاركردنى هةيـــة) ،ئةطـــةر
دةســةالتى نــاوخؤ ثيَويســتى ياســايى(ئيجرائات) لةطةلــدا كــرد و
ثةيوةنـــدى هـــةبوو بـــة جياكردنـــةوة دذى كؤمـــةليَةى تايبـــةت لـــة
خةلب ،ةونـةى ئـةو كةسـانةى كـة كـار ئةكـةن لـة بـوارء مةيـدانى
سيَةسدا (لةشفرؤشىء داويَن ثيسى)ء (سيَةسى نـاوازةء نـامؤ
هاوش ـيَوةيى) يــان (كريَةــارانى بيــانَ) كــة ئةمــة بةجياكردنــةوةء
جياكـــارى دةذميَـــردرر ء هـــةروةها دةســـتدريَذى كردنـــة لـــةمافى
مرؤظيش.4
بـــــةلةو يـــــةكيَب لـــــة راســـــثاردةكان كـــــة لةاليـــــةن خويَندنـــــةوة
نيَودةولةتيةكانـــةوة دةرضـــووة بةناونيشـــانى (بةشـــدارى كردنـــى
كةسـانى توشـبوو بـة ئايــدز لــة (ميةـاني مى رية ســتنى واتــى):
(نةخؤشى ئايدز ثيَويستى بة دروستةردنء بنياتنانى تواناكـان،
لـــــة هةلمةتـــــةكانى بةدةســـــتهيَنانى يارمـــــةتىء ثشـــــتطىى دذى
 4كاركردن لةطة َ الواندا (ظايرؤسى كةمى بةرطرى مرؤيى ،نةخؤشـية طوازراوةكـان
لةرِيَطةى سيَةسةوة)-يةكيَتى نيَو دةولةتى كؤمةلةى خاضـى سـورء مـانطى سـور-
كتيَب انةى نيشتمانى -عمان2001-زاينى الثةرِة 102,103
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نةنطىءشــــورةيى وعــــارى كؤمةاليــــةتى ،وةك هةلمةتــــةكانى بــــة
دةســـتهيَنانى يارمـــةتىء ثشـــتطىى بـــؤ سياســـةتء ياســـاكانى
هاوِريَيةتى بؤ ئةو نةخؤشانة).
منونةى راةك اة (وؤرك شاؤ )ةكاان كاة طررَبةساتى
ةطةلَ كراوة بؤ البردنى نةناى و شورةرى.
كريَةارةكــــان لــــة بــــوارى جيَبــــةجيَةردنى بةرنامــــةكانى نةتــــةوة
يةكطرتوةكان بؤ بةرةنطاربونةوةو روبةرِوبونـةوةى ئايـدزدا هـةو َ
ئــةدةن بــة بالوكردنــةوةى ةاي ـ بــون بــة تةشــةنةكردنء بــاوبونء
ســــــادةيى بـــــــونى خورِةوشـــــــتى سيَةســــــى ةةدةغـــــــةكراو لـــــــة
كؤمةلطةكةماندا بةوةى كةوا بةشيَةة لة ثيَةهاتةى كؤمـةلطا .وةك
ســــةرةتاو دةســــثيَب بــــؤ رازى بــــون لــــة سياســــةتةكانى نةتــــةوة
يــــةكطرتوةكان لــــة بةرةنطاربونــــةوةو روبةرِوبونــــةوةى ئايــــدزدا،
نةبونى نـارِةزايى لةسـةرى ،بـاسء ليَةؤلينةوةيـةك بـةدى ئةكـةين
بــة ناونيشــانى (هاوبةشــيةردنى زانيــارى كؤمةاليــةتى لــة بــوارى
خؤثاراســــصء ضــــاوديَرى نةخؤشــــانى (توشــــبوانى) ئايــــدز بــــؤ
البــردنء نةهيَشــتنى نةنطىءشــورةيى رةوشــتايةتى) كــة تيايــدا
هــاتوة (ئــةبيَت رونةردنــةوة بــدةين –لــة كــاتى هؤشــياركردنةوةى
طشيت لة بارةى نةخؤشيةكةوة -كة رةوشتى سيَةسى باوء بـالو
لة كؤمةلطةكانـدا زؤر جـؤرة (هةمـةجؤرة) لـةوةى كـة ئيَمـة ويَنـاى
ئةكـــةين ،رةوشـــتى هاورِةطـــةزىء هاوشـــيَوةيى -وةك رةوشـــتى
سيَةســـى -هـــةبوةو هةيـــة لـــة هـــةموو كؤمةلطةيةكـــدا ،بةشـ ـيَةى
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ثيَةهاتـــةى كؤمةاليـــةتى ثيَةهيَنـــاوةء ،كـــارليَةردنى كؤمةاليـــةتى
طةيشتوو بة دةربرِين لة رةطةزى مرؤظايةتى ،لةبةر ئـةوة رازيبـون
ب ـةم دانثيانــان و ةاي ـ بونــة خــؤى لــة خؤيــدا يارمةتيدةريَةــة بــؤ
سةركةوتنى سياسةتة كؤمةاليةتيةكان).
تعقيب (بةدوادا ضون):
هةولةكان روونء ئاشةران كة ئةو نيطاء ئيلهامانةى كـة ئـةينَيرن
كــة طوايــا كؤمةلطــة ئيســالمييةكانيش بــة ش ـيَوةيةكى زؤر طــةورة
طؤرِاونء وةكو كؤمةلطة رؤذئاواييةكانيان ليَهاتووة ،كةوا ئـازادى
سيَةســـىء سيَةســـى نـــاوازةو نـــامؤو نابـــاو حســـيَب ناكريَـــتء
ناذميَرريَـت بـة ةةدةغـة كراوةكــان ،وةك هـةنطاويَب بـؤ طةيشـص بــة
البردنى (نةنطى و شورةيى) ثةيوةست بة نةخؤشى.
هةو َء كؤششةكانى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ البردنء نةهيَشتنى
(نــةنطى وشــورةيى) جــؤراو جــؤرن ســةرةتا بــة هــةولى ســةثاندنى
زاراوةى (ب ـََ اليــةن) ،يــان بةواتايــةكى وردتــر كوتــانى ســارد نــة
خوورِةءشــــــت هةلئــــــةطررء نــــــة فــــــةرمانء برِياريَــــــب لةســــــةر
خورِةوشـــتيَب كـــة لةســـةرةتادا كاربةـــات لةســـةر دروســـت بـــونى
ئايدزء ،لة كؤتايشدا كار بةات لةسةر بالوكردنةوةى ،هـةر كاتـ
بةلطةنامــةكانى نةتــةوة يــةكطرتوةكان بــاس لــة نــاوازةيىء نــامؤو
ناسروشــتى بةــةن ،ئــةوا بــة زمــانيَةى زؤر بــة ريَـ ةوة باســى ليَــوة
ئةكةن ،دوركةوتنةوة لة ئيدانةكردنى رةوشتةكانيان سةرةتا هـةر
نــــاوازةيىء
لــــة بناغــــةدا بــــةكار نــــةهيَنانى زاراوةى (اةشدددد
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نــامؤيى) ،بــةكار هيَنــانى دةربرِينــى (ئــةو ثياوانــةى كــةوا كــارى
سيَةســــى لةطــــة َ ثياوانــــدا ئــــةريام ئــــةدةن) لــــةباتى (اةشددد
نــاوازةيىء نــامؤيى)ضبــةالم ئةطــةر ويســتى بــاس لــة (ال ــاهرات
ســــؤزانىء داويَــــن ثــــيس) بةــــةن –كــــة هؤكــــارى دووةمــــة بــــؤ
بالوبونـــةوةى ئايـــدز -ئـــةوا هـــةرطي وشـــةى (ال ـــاهرات) بـــةكار
ناهيَنيَــت بــةلةو زؤر جــؤر دةرب ـرِين بــةكاردةهيَنن وةك دةربرِينــى
(ذنانى بازرطان بة سيَةس ذنانى لةشفرؤش).
ئيَمة وا دةزانـني كـة ئـةم هةسـتيارية -لـة بـةكارهيَنانى زاراوةكـان
تـــاوانى ياســـايى يـــان ياســـاغى شـــةرعى ناطـــةيَنيَت -لـــة خؤيـــدا
كــــاريَةى مةبةســــتدارة ،تــــاوةكو هةلســــوكةوتةردن لةطــــة َ ئــــةو
خورِةوشتانة بة دةربرِين كة بة خورِةوشت دابنريَت ئةطةر ضـى
سروشـــتيش نـــةبن ،ئةمـــة اليـــةنى كةمـــةوة رةوشـــتيَةى ســـادةو
ساكارةء ئيدانةء نةنطى وشورةيى هةلناطرر ،هـةروةهاء ثاشـان
ئـــةو نةخؤشـــيةى كـــة لـــة دةرةريـــامى ئـــةم ِرةوشـــتانةوة ثةيـــداء
دروســت ئــةبن ،هــةروةها ئــةوةشء ئيدانــةء نــةنطى و شــورةيى
هةلناطرر ،لةبةر ئةمة مةترسـى ئـةوةى كـة لـة فةلسـةفةى نةتـةوة
يــةكطرتوةكان لــة بــةرةنطارىء روبةرِوبونــةوةى ئايــدز بريتيــة لــة
5
ثةيوةستةردنى نةخؤشى بة كيَشةى مافةكانى مرؤظةوة

5

َى  2006دا هاتووة كة لة سياسةتة كردارىء كردةييةكان بؤ
َنةى بةرنامةكانى نةتةوةيةكطرتوةكان بؤ ئايدز سال
لة راثؤرتى ساال
َنيابون لةوةى كة مافى مررظ ثثراريراراوةث ثاريرا طرارى ليرةرةكريرتث برةرزيراو
بةرطرىء قةدةغة لة ئايدز :بريتية لة جةخت كردنةودل
ريراليروةرطرياوةثوة كةمى ناكؤكىء جياوازى ضينايةتىء رةطةزثةرستى.
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سوربونء جةخت كردنةوةى بـةردةوام لةسـةر ثيَويسـتء طرنطـى
تيَةةلةردنى (نةخؤش)ى ئايدز لـة كؤمةلطـة بةضاوثؤشـى كردنـى
لة هؤكارى توشبون بة نةخؤشيةكةى ،دروست نيـةو نابيَـت ريَـب
وةك خؤى بؤ سياسةتى نةتـةوة يـةكطرتوةكان طلبدريَتـةوةء جيـا
بةريَتـــةوةو تـــاك ريَـــت يـــان رَيطـــرىء ةةدةغـــةى ليَبةريَـــت لـــة
ئةريامدانى ذيـانء كـارى رؤذانـةى بةشـيَوةيةكى سروشـتى ،يـان
داوا دةكات بة جيَبةجيَةردنى شيةارى بؤ داواكارانى كار (ئيش)
كريَةــــاران تــــاوةكو ريَطــــرى بةريَــــت لــــة تــــوش بــــون تــــاوةكو
دةستبةردارى بيَت لة ناو كارةكةيدا ئةطةر هاتوو رون نةبوو ديار
نةبوو كة توش بوبيَت بة نةخؤشيةكة.
لـــةم بـــوارة (ضـــوار ضـــيَوة)دا ئـــةبينني كـــة (نـــةنطى و شـــورةيى)
ثةيوةســـــتة بـــــة هؤكارةكـــــانى نةخؤشـــــيةكةوةء( ،جـــــا) ئةطـــــةر
نةخؤشيةكة لة ريَطةى زينا (داويَنثيسـى) يـان سيَةسـى نـاوةزةء
ناسروشـتيةوة هاتبيَـت ،ئـةو كاتــة ئـةوة (نـةنطى و شـورةيى)يــةء
نةخؤشيش (نارِةسـةن و نـةنث)ة .بـةالم ئةطـةر لـة ريَطـةى هةلـةوة
هاتبيَت بة طواستنةوةى خويَنى ثيس يان كؤرثةلـة تـوش بوبيَـت
لة ريَطةى دايةيـةوة ،ئـةو كاتـة ئـةوة (نـةنطى وشـورةيى وعـةيب)
نيــةء نةخؤشــيش (نارِةســةن و نــةنث) ني ـة ،نــةخؤشء نةخؤشــى
هةر يـةك لـةو دوانـة بـة يةكـةوةن (هـةموون) بـةش بـةش نـاك َريَنء
جيانابنــــــةوة ،بةلطــــــةش لةســــــةر ئةمــــــة فةرمايشــــــتى خــــــواى
ثــــةروةردطارة كــــة ئةفــــةرمور [ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ
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ﳅﳇﳈ
ﳆ
ﲾﳀﳁﳂﳃﳄ
ﲿ
ﲻﲼﲽ
ﳋﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ
ﳌ
ﳉﳊ
ﳕ ﳖ ﱠ األنعام164 :
( ) 164هةروةها بةو خةلةـة بلـىَ :ئايـا رةوايـة مـن جطـة لـة خـواى
طةورة شتيَةى تر بةةمة ثةروةردطارى خؤم ،لة كاتيَةدا ئـةو زاتـة
ثــــةروةردطارى هــــةموو شــــتيَةة ،هةركةســ ـيَةيش هــــةر طونــــاهء
تاوانيَب ئةريام بدات ئةوة هةر لةسةر خـؤى دةكـةويَت ،كةسـيش
طوناهى كةسـى تـر هـةلناطريَت ،ثاشـان طةرِانـةوةتان هـةر بـؤ الى
ثةروةردطارتانــة ،ئــةو كاتــة لــة هــةوالى هــةموو ئــةو شــتانةى كــة
جياوازىء كيَشةتان لةسةرى هةبوو ئاطادارتان دةكاتةوة.
بةزؤرى هؤى توشبون بة نةخؤشى ئايـدز خوورِةوشـتى ةةدةغـةو
ياســــاغة لــــة هــــةموو ئاينــــةكان تةنانــــةت لــــة ريَة ــــراوة بــــةهاء
رةوشتيةكاندا.6

6

ثشويرن) ثيرطةى ئيسالم ئؤنالينث طفتوطؤى كراوة رظذى دووشةممة
2003/12/8
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وةرطرتنى مادة هؤشبةرةكان لة رِيطاى دةرزى ليَدانةوة
هؤكارى تر
سيَكس (هاورِةطةزبازى ) لة نيَوان ثياواندا.
ثةيوةندى سيَكسى لة نيَوان ثياوان و ئافرةتان
مادة هؤش بةرةكان و سيَكسى ناوازة و نادروست

توشــبون بــةم نةخؤشــية لةســةر ئاســتى هةســتيَتىء دةرونــى لــة
والتانى عـةرةبىء ئيسـالمى هـةر جيَطـةى ناثةسـةندىء نـارِازىء
نةويسص بووة بة ِرةدكردويـى ماوةتـةوة .لةطـة َ ئةمةشـدا يـةكيَب
نيـــة بوةســـت ء هةلويَســـتيَةى دذايـــةتى بنويَنـ ـ بةرامبـــةر بـــةم
سياســــــةتانةى –كــــــة كــــــار لةســــــةر بالوكردنــــــةوةى خراثــــــةو
داويَنثيســــىء بــــةد رةوشــــتى -يةكســــانة بــــة نيَــــوان نةخؤشــــى
ثةيدابوو لة طواستنةوةى خـويَنى ثـيس بـة ظايرؤسـى ئايـدز -بـؤ
ةونــة-ء طواســتنةوةى نةخؤشــى لــة ريَطــةى سيَةســى نــاوازةو
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نامؤو نادروست بؤ ةونـة ،يـان لـة ئـةريامى (بـةهؤى) ثةيوةنـدى
سيَةسى ياسا ء ةةدةغة.
هؤكارى سيَهةم :شكاندنى بةربةستى بيَدةناى.
هاوكيَشةيةكى ترسناك وتؤةيَنةر:
نةتـــــــــةوة يـــــــــةكطرتوةكان (بيَـــــــــدةنطى نـــــــــةخؤش بـــــــــةهؤى
نةخؤشـــــيةكةيةوة)بة هؤكـــــاريَةى ســـــةرةكى لـــــة بالوبونـــــةوةى
نةخؤشى دا ئةنيَت  ،لة سياسةتةكانيدا جةخت ئةكاتةوة لة سةر
ثيَويستى شةاندنى بةربةستى بيَدةنطى،واتة نةخؤش ةسة بةات
لـــــــةبارةى نةخؤشـــــــيةكةيةوة ،لةطـــــــة َ طةرِانـــــــةوةى هؤكـــــــارى
بيَدةنطيةكــةى بؤ(نــةنطى وشــورةيى) ثةيوةســت بــة نةخؤشــيةكة
.ءة هــؤى ئــةم (نــةنطى وشــورةيى) ئةطةِريَتــةوة بــؤدا ء نــةريتء
بةهاو رةوشتء رؤشنبىىء شارستانى.

44

لةبةرئــــــةوة ئــــــةو هاوكيَشــــــةيةى كــــــة كــــــار ئــــــةكات بــــــةثيَى
نةتةوةيةكطرتوةكان بريتية لة:
بيَدةنطى

هؤكارةكةى

نةخؤش

نةنطى وشورةيى

هؤكارةكةى

دا ء نةريتء بةهاو
رةوشتء رؤشنبىىء

شارستانى.
كةواتة ثيَويستة كةوا

بؤشةاندنى

بؤ البردنى

بةربةستى

نةنطى

بيَدةنطى

وشورةيى

طؤرِينى دا ء
نةريتء بةهاو
رةوشتء
رؤشنبىىء
شارستانى.

هاوكيَشةى كؤتايى
بؤشةاندنى
بةربةستى
بيَدةنطى

بيَطومان
ثيَويستة كةوا

طؤرِينى دا ء نةريتء بةهاو رةوشتء رؤشنبىىء
شارستانى ،ئةريامدانى سيَةسى ناوازةو نامؤ ء
ئةريامدانى كارى سيَةسى لة دةرةوةى سنورى
هاوسةرطىى بة تاوان دةزانيَتء لةةةلةم ئةدات.

نةتةوةيـــةكطرتوةكان لـــةذيَر ناوونيشـــانى (شـــةاندنى بةربةســـتى
بيَــــدةنطى) طريَبةســــتى كــــرد لةطــــة َ وؤرك شــــؤثء خولــــةكانى
مةشــ ء راهيَنــان لــة زؤربــةى والتـــانى جيهانــدا -بــة تايبـــةتى
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والتـانى باشـور -ئامــانجء مةبةسـت ،مامةلــةو هةلسـوكةت كردنــة
لةطــة َ ضــنيء تويَــذيَةى ديــارى كــراو كــة تويَــذى الوانــن ،كــة ئــةم
خوالنة وةرئةطرن بة ناوى (هؤشياريةكى زيـاترى الوان لـة بـارةى
نةخؤشى ئايدز)ةوة.
ةونةش لةسةر ئةوة :ئةوةى كة (سندوةى نةتـةوة يـةكطرتوةكان
بــؤ دانيشــتوان) لــة لوبنــان ثيَــى هةســتا لــة دةرضــونء دةركردنــى
هةلمةتيَةى خويَندنطايى بؤ ن يةةى هـةزار هـةرزةكار لـة هـةردوو
رةطةز كة تةمةنيان لة نيَـوان ( )17-12سـالدا بـون ،لـة خويَنـدنطا
جياوازةكانى بـةيروتى ثايتةختـدا ،لـة ريـ ى سـنورء دةوروبـةرى
ضاالكيةكانى ثـرؤذةى (شـةاندنى بةربةسـتى بيَـدةنطى دةربـارةى
كيَشة تةندروستية سيَةسيةكانى الوانء طةريان) ةسةيان لةسةر
بةــةين ،مةشــ ء راهيَنانــةكان لــة خولةكانــدا جــةختيان كــردةوة
لةســةر كــارى بــالغبونء طؤرِانةاريــة فســيؤلؤجَء دةرونيــةكانء،
ضؤنيةتى خؤثاراسص لة نةخؤشية طـوازراوة سيَةسـيةكان لةوانـة
(ئايـــــدز) ،كـــــة بةرنامـــــةكانى نيشـــــتمانى ثيَـــــى هةســـــتابوو لـــــة
روبةروبونةوةء بةرةنطار بونةوةى ئايدزدا.
وة لــــة هةلســــةنطاندنى ثةرضــــةكردارى هــــةرزةكاران لــــة بــــارةى
خولةكةو ئةو زانياريانةى كة بةدةستيان هيَناوةء وةريانطرتوةء،
طؤرِان لة خورِةوشتء رةفتارى ئةوانةى كة لة وةرشةكةدا كاريان
كردبـــوو (هةســـتاون بـــة وةرشـــةكة) ئـــةريامى (نةخؤشـــى)كةيان
دةستةةوتء وةرطرت.
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هؤكارى ضوارةم :سود وةرطارت ء باةكارهيَنانى وتاارة
ئارنيةكان (رِابةرة ئارنيةكان).
نةتةوة يةكطرتوةكان سياسةتيَب بنيات دةنيَت بة ثشت بةسص بة
ِرابةرة ئاينيةكان لة بةر ضةند هؤيةك لةوانة:
 -1هةلةردنى طلـؤثى سـةوز (ثيَـدانى تيشـةى سـةوز) بـؤ هـةموو
دامــةزراوة كؤمةلطةييــةكان بــؤ ئــةوةى ةســة بةريَــت لــةبارةى ئــةم
جؤرة باساناى كة لة كؤمةلطاكانى شارةكاندا هـةن ،لـةو كارانـةى
كـــةوا ثيَويسـ ـتة طفتوطـــؤى ليَـــوة بةريَـــت لـــة ضـــوار ضـ ـيَوةيةكى
ديـــاريةراودا ،لـــةم بؤنةيـــةدا ليَـــدوانيَةى (بـــةِريَ ) (وليـــد بـــدوي
ليَثرســــراوى بةرنامــــة كانى(ثةرةثيَــــدان وطةشــــةثيَدانى نةتــــةوة
يــةكطرتوةكان) وةبىديَنينــةوة :لــة ســثتمَى ســالى 2002دا كــة
ئةل طريَبةستمان لةطة َ وؤرك شؤث كـرد لـة (صدعا ض)ضمةبةسـت
ليَى دةستةةوتنء دةست ستنى ثشتطىى حةومةتة عةرةبيـةكان
بــــؤ ســــرتاتيذيةتى روبةرِوبونــــةوةء بةرةنطاربونــــةوةى ئايــــدزء،
بةكردار طةيشتني بة ديدو بؤضونيَةى يةكطرتوو بؤ ثيَويست بون
بــة شــةاندنى بةربةســتى بيَــدةنطىء ،بةشــدارى ثيَةردنــى ضــنيء
تويَــذةكانيرتى كؤمةلطــة ،كــة بــة ئــةهلى هونــةرو راطةيانــدنةاران
دةستيثيَةردء  ،ثيَش ئةوانيش كؤمةلة ناوخؤيىء (ئةهليةكان)ء
جةماوةريةكان ،بةلةو دوبـارة نويَنـةرانى بةرنامـةكانى (ئينمـائى)
طةشــة ثيَــدان وثةرةثيَــدان  ،ترســييان ل ـََ نيشــتء ئةترســان لــة
ثةرضة كردارى ثيـاوانى ئـاينى لـة ريَطـةى كؤبونـةوة جياوازةكـان
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كــة ئــةرياميان ئــةداو دوثاتيــان كــردةوة كــة ثيَويســتيةكى طــرنث
هةية بؤ بةدةستهيَنانء بةدةست ستنى طلؤثى سةوز لـة ثيـاوانى
ئــاينى (ئيســالمء مةســي)ى) بــةهؤى ئــةو ئي تيبــارو ريَــ ةى كــة
هةيانـــةو هيَ يَةـــى ســـةرةكيان دروســـتةردوةو ئـــةتوانن مؤلـــةتء
ئيـ ـ ن بدةنـــة هـــةر تاكيَـــب كـ ـة هةســـص بـــة شـــةاندنى بةربةســـتى
بيَدةنطى ،بؤية ئيَمة برِيارماندا بةثيَى ئةو سرتاتيذيةى كـة دامـان
ناوة بة دواخستنى ئةم بةشة طرنطةى كؤمةلطة تا كؤتايى ،دواى
ئةوةى كة لة ئامادةكاريةكانى ريَطة تةواو بوين و لََ بوينةوة ،لـة
دانانى بنضينةو بناغة لةطة َ ضنيء تويَذى كؤمة َء تاةمةكانيرتى
كؤمةلطة.
 -2ثياوانى ئاينى بونـة هـؤى دروسـتةردنى بةربةسـتء ديـوار و
راطــرى مةحةــةم لةبــةردةم بةرنامــةكان كــة نةتــةوة يــةكطرتوةكان
هـةولى بــؤ ئــةدات بــة هــةموو بريةــارو نوســينطة جياوازةكــانى بــؤ
بــالو كردنــةوةيان لــة كؤمةلطــةدا ،بــة تايبــةتى ئةوانــةيان كــة وةك
ســـةركردةكانيرتى كؤمةلطـــة نـــني كـــة را يـــان وةربطـــىر (خـــاوةن
ثرسء را بـن) ،كـة هةلويَسـتء سـةررييان لـة بنضـينة دا لـة دةةـة
شةرعيةكانةوة هةلقوالوةو سةرضاوةى طرتوة.
ئةمــةش رونء ئاشــةراية كــة لــة (وةرشــةى كــار وؤرك شــؤث)يَب
بةِريَوةضوو لـة نيَـوان وةزارةتـى تةندروسـتى سـورياو يونيسـيَفدا
بؤ ثشتطىى و بةرزو بةهيَ كردنى رؤلى زانايانى ئاينى لة بـوارى

48

ثاراســـــتى الوانء منـــــاالن لـــــة ئايـــــدز ،كاتيَـــــب كـــــة يـــــةكيَةيان
ثرسياريَةى كرد وتى:
ئيَمـــة ةســـةوباس لةســـةر البردنـــى نـــةنطىء شـــورةيى ئةكـــةين...
خـــواى طـــةورةء ثـــةروةردطار بـــةِرةواو دروســـتى بينيـــوة برِينـــى
دةستى دز لة ياساكةيدا ،ئيَمة ئةوانةى كـة توشـى عـةيبء عـارء
(نةنطى وشورةيى) هاتون بةدةسـت بـرِاوى ئـةيانبينني بـؤ ئـةوةى
ببيَتة نةنطىء عةيبء عارء ثةندى ثـ وةطريَـت لةطـة َ ئةوةشـدا
كة شـةر ء ياسـاو ريَسـاو دينـى خـوا ثاريَ طـارى لـة تةندروسـتى
مرؤظ ئةكات ..ئةوانةش كة (نةنطى وشورةيى) ئةريام ئةدةن ئةوا
ئةبيَتة س ا بؤ خؤيء كةسانى تر.
كاتــ ـ بةِريَوةبــــةرى بةرنامــــةى نيشــــتيمانى بــــؤ رووبةرِوبونــــةو
بــةرةنطار بونــةوةى ئايــدز لــة ســوريا (د عمــاد الــدةر) ثرســيارى
ليَةــرا ســةبارةت بــة هؤكــارى داواى ثشــتيوانى ليَةردنــى ثيــاوانى
ئـــاينى ،لـــة هـــؤى ثالثشـــتىء ثشـــت بةســـص بـــة ثيـــاوانى ئـــاينى
بةتايبــةتى كــة ليَــرةدا :ضــوار مليــؤن كــةس رِوو لــة م طةوتــةكان
ئةكــةن لــةِريَى  8000م طــةوتء  120ثــةميانطا بــؤ لةبــةركردنى
ةورئانى ثىؤزء  22ثـةميانطا بـؤ خويَنـدنى زانسـتة شـةرعيةكان،
ئــــةوة كاريَةــــة نيشــــانةو بةلطــــةى زؤرى هةيــــة لةكاتيَةــــدا كــــة
راطةيانـدن بةشـيَوةيةكى ةونــةيى نــةبوة ،ليَــدوانى داو وتــى :كــة
(ثيَويســـتيةكى ناضـــارية بؤكردنـ ـةوةى طفتوطـــؤ لةطـــة َ ثيـــاوانى
ئـــــاينى ،بـــــةلةو بـــــؤ راهيَنانيـــــان (رِاهيَنانيشـــــيان) لـــــة كيَشـــــة
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كؤمةاليــةتىء تةندروســتيةكاندا ،ئاســايى ثــؤليَن ئــةكريَت لــةذيَر
دةســــتةواذةى (بيَــــدةنث بــــون ليَــــى) لــــة كؤمةلطــــةدا بــــةردةوام
ثاريَ راونء ،لة ثرسـياريَةدا كـة روبـةرِوى كـرا لـة بـارةى (دانـانى
بةرنامةيـةكى تايبـةت بـؤ ثيـاوانى ئــاينى) لـة وةالمـدا وتـى :بــةل
هةموو بةشـداربوان راهيَنانيـان تـةواو بـوةو ثيَيـانةراوة لةِريَطـةى
(وةرشــــة وؤرك شـــــؤث) يَـــــب لـــــةدواى يةكةكانـــــةوة بةــــةين بـــــة
دةستثيَةردنى كارى مةيدانى بؤ ثياوانى ئاينى لة ريَطـةى وتـارء
دميانــةكانء كــارليَةردن لةطــة َ كؤمةلطــة بــؤ بــالو كردنــةوةى ئــةم
ه رو بىانةء ،لة ثيَنـاو طةيشـص بـة (البردنـى شـورةيى و عـةيبء
عـــارو نـــةنطى) لـــة نـــةخؤشء (شـــةاندنى بةربةســـتى بيَـــدةنطى)،
نةتةوة يةكطرتوةكان ثةناى بردة بةر كؤمـةكىء يارمـةتىء ثشـت
بةســــص بــــة ســــةركردةو ثيَشــــةوا ئاينيةكانــــةوة بــــؤ هةولــــدانى
بةلطةنامة و طوتارو و رِاسـثاردةى نـور بـؤ هـةلسء كـةوت كـردن
لةطة َ توشبوان بة نةخؤشى ئايدز كة ئةبيَت وتارةكانيـان بريتـى
بيَت لة ريَـ و سـؤزو دلنـةوايىء نـةك وتارةكانيـان سـ ايانة بيَـتء
يان ئاماذةبن ثالثشت بن بؤ (نةنطىء عارو شورةيى).
لة برِوانامةيةكدا كـة يونيسـي دةرى كـردوة لـة سـالى  2003بـة
ناونيشانى (ضى ئةبيَت كة سـةركردةء ثيَشـةوا ئاينيـةكان بيةـةن
بـــؤ ئايـــدز ...منـــاالنء الوان؟) .وةالمـــى دايـــةوةو وتـــى ســـةركردة
ثيَشــةوا ئاينيــةكان بــةوةى كــة ثيَطــةى بيَهاوتــاو طرنطيــان هةيــة
ئةتوانن كةوا:
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 زياتر هؤشيارى طشتى بالوبةةنةوة. ثالثشـــتء يارمةتيـــدةرى بىوهــ رى رونـــاكبىى (رؤشـــنفةر)ءسياسةتةكانء ياساكان بن.
 دوبارة ئاراستة كردنةوةى سةرضـاوة خيَرخوازيـةكان لـة ثيَنـاوضـــاوديَريدا ،هـــةروةها رؤلـــى ســـةركردةء ثيَشـــةوا ئاينيـــةكان لـــة
شةاندى بةربةستى بيَدةنطى خـؤى ببينيَتـةوة و ،كؤتـايى هيَنـان
بة رةتةردنةوةو نةويسصء جياكردنـةوة ،بانطـةوازو بانطةشـة بـؤ
ئاشتبونةوةو ضاوديَريةردن.
 هةســـتان بـــة ديـــاريةردنء دابةشـــةردنى دةورو رؤ َ ،بـــؤ هـــةر(هةموو) يةكيَب رؤليَب ببين بةثيَى ريَة راوةكةى ،ئةطـةر هـاتوو
ثيــاوانى ئــاينى ةســةو بــاس ليَــوةكردنى بــةكارهيَنانى (نةطةيــةنى
ث يشــةى كؤنــدؤم) يــان وةك رِيةــارو هؤكاريَــب بــؤ ثاراســص لــة
نةخؤشى ئايدز رةتةردةوة،
ئـــةو كاتـــة طرنطـــىء بايـــة ء رةوا ئـــةدريَت بـــة هـــةر يـــةكيَب لـــة
وازهيَنـــانء دوركةوتنـــةوة لـــة ذنهيَنـــانء ) (Abstinenceســـؤزو
خؤشةويستى نواندن بؤ هاوة َء هاورِر سيَةسيةكةى
)(Be Faithful to your Partner
وة ئةبيَت هةو َء تيَةؤشـانيَةى زؤر بةخـةر بـدريَت لـة ال بردنـى
نــــةنطى وعــــةيبء عــــارو شــــورةيى لــــة نــــةخؤش ،لــــة كاتيَةــــدا
دامةزراوةى تـر دةسـتيان كـرد بـة طرنطـىء بايـة ء رةوا دان بـة
بةكاهيَنانى نةطةيـةنى ث يشـةى ،وةك بةرنامـة خويَندنطاييـةكان،
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هؤكارة جياوازةكانى راطةياندن ،ئةويش هةروةك لـةم بةلطةنامـةو
برِوانامة يةدا هاتووة:
ئةطةر لةالى هةندر لة ثيـاوانى ئـاينى سـوكى و رِسـوايى وكـةمىض
لــة طرنطــىء بايــة ء رةوا دان بــة (داثؤشــةرى نيَرينــة كؤنــدؤم)
وةك بةشيَب لة ثالنـى ثاراسـص ،ئـةوا هةرضـى لـة توانايانـدا هةيـة
داواى ئةم بةشة بةةن بؤ حةومةتةكانء بؤ اليةنةكانى تر.
لةم برِوانامةو بةلطةنامةيةدا هاتووة كـة مةشـ ء راهيَنـان بةريَـت
بــة ســةركردةو ثيَشــةوا ئاينيــةكان بــة بــةكارهيَنانى  ،وشــةيةك لــة
بـــاتى وشـــةيةك لـــة كـــاتى هةلمةتـــة هؤشـــياريةكاندا وةك وشـــةى
(ئاشـــــتةوايى ئاشـــــتبونةوة) لـــــة بـــــاتى وشـــــةى (ضاوثؤشـــــىء
ليَبــوردن) ،ءشــةى (ضاوثؤشــىء ليَبــوردن) ئاماذةيــة بــؤ طونــاهء
تاوان ،بـةالم هةرضـى وشـةى (ئاشـتةوايى ئاشـتبونةوة)ش هةيـة
ئـــةوة ئةطـــةيَنيَت ئاماذةيـــة بـــؤ ضارةســـةرى ناكؤكيـــةكان بـــةب
لؤمـــــةكردن وشـــــةى (ذيـــــان لةطـــــة َ ئايـــــدزدا) لـــــةباتى وشـــــةى
(ةوربانيانى ئايدز).
مةترسى راطةراندندراوةكةى قاهرية بؤ سةركردة
ئارنيةكان.
دةســتثيَةردنى زريىةيــةك يــان بــة واتايــةكى وردتــر (هةلمــةتى)
ضـاالكى بـة مةبةســتى دانـانى وتـارى ئــاينىء هـةو َء تيَةؤشــانى
ثياوانى ئاينى لةسةر ئةجنداى نةتةوة يةكطرتوةكانء تيَرِوانينى
لة روبـةرِوو بونـةوةء بةرةنطاربونـةوةى نةخؤشـى ئايـدز ،بةرنامـة
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هةريَميــةكان بــؤ ئايــدز لــة ناوضــة عةرةبيــةكانى ســةر بــة بةرنامــة
ئينمائيـــةكانى (طةشةســـةندووييةكان)ى نةتـــةوة يـــةكطرتوةكان،
هةســـتا بـــة بةســـتنى كؤنطرةيـــةك لـــة ةـــاهىة ( 13 -11ديســـمَ
 )2004لـــةذيَر ضـــاوديَرى ئةمينـــدارى طشـــتى كؤمةلـــةى واتـــانى
عةرةبى ،لة ضوار ضـيَوةى بةشـدارى كردنـى سـةركردة ئاينيـةكان
لة شةاندنى بةربةستى بيَدةنطى سةبارةت بة نةخؤشـى ئايـدز لـة
ناوضــةى عةرةبيــدا ،كــؤنطرة لــةم روةوة ئاطاداريــةكى بالوكــردةوة
بــةناوى (راطةيانـــدنى ةــاهىة بـــؤ ســةركردة ئاينيـــةكان لــة واتـــة
عةرةبيةكان بؤ بةرةنطاربونةوةو روبةرِو بونةوةى ثةتاو نةخؤشى
ئايــــدز) كــــة ثيَشــــرتيش لــــة ريَةةوتنى(دميةشــ ـ )بؤ ســــةركردة
ئاينيــــــةكان لــــــة واتــــــة عةرةبيــــــةكان بــــــؤ بةرةنطاربونــــــةوةى
ثةتاونةخؤشى ئايدزكؤنطرة بةسرتابو.
بة ئاشةرا هةست كردن بـة هيـوا لـة بةنـدةكانى ئـةم راطةياندنـةدا
كـــــةوا دامـــــةزراوة لـــــة خ مـــــةتى بـــــالو بونـــــةوةى ضـــــةمةة رؤذ
ئاواييةكاندا كة مةبةسـتيان طـؤرِينى بـةهاو رةوشـتء رؤشـنبىى
كــةوا بــة تــاوانى ئةريامــدانى س ـيَةس لــة دةرةوةى ســنور ضــوار
ضيَوةى هاوسةر طىيدا ئةكريَت ،لةبةر ئةوةى:
* داوا ئــةكريَت بــة (البردنــى هــةر جياوازيــةك لــة كــاتى هــةلسء
كةوت كردن لةطةليانـدا وةك (جياكردنـةوة ،ثةراويَ خسـص،نةنطى
وشورةيى وعةيبء عارء ناوناتؤرة ثيَوتنيان ،دورخستنةوةيان)،
دوثاتةردنةوةو دلنيـايى دان لةسـةر طرنطـى ضـيَذ وةرطرتنيـان لـة
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هــةموو (طشــت) ئازاديــةكانء مافــةكانى مــرؤظ) ،بــة ضاوثؤشــى لــة
هؤكــار يــان سةرضــاوةى توشــبون بــة نةخؤشــيةكة ،كــة بةمــةش
تيشـــب (طلـــؤث)ى ســـةوز ئةدةيتـــة خراثـــةكارانء ئةريامـــدةرانى
بةدرِةوشـــتىء داويَـــن ثيســـى كـــة بـــا بـــةردةوام بـــن لـــة خراثـــةء
تاوانةردنيــان ،هــيو سـ ايةكء بةربةســتيَب نيــةء ،هــيو هةرِةشــةو
سةركؤنةء سةرزةنشتيَب نيـة ،بـةلةو تـةنها (رازى نـةبون لـة خـوو
رةوشــت)ء (بــانطردنء بانطهيَشــتةردنى بــؤ تةوبــةو ثةشــيمانىء
ثاشـــــطةزبونةوة) لةطــــــة َ بالوكردنــــــةوةى حــــــا َء طــــــوزةرانىء
توشبونى بة نةخؤشى ئايدز بةوةى كةوا كؤمةلطة ةبوليان بيَـتء
هاوكــــارى بةــــةنء هــــةلسء كــــةوتى وةك بــــرا لةطةلــــدا بةــــةن،
بةوش ـيَوةية هــةموو هاوكــارىء يارمةتيــةكى مــادىء مةعنــةوىء
دلنــةوايىء ســؤزيَب بةدةســت ئــةهيَن ء ،ءتــةى (حــةرام بــونء ء
ةةدةغةء ريَثيَنةدراو) تةنها لةيةك حالةتدا هاتوة ،ئةويش لةكاتى
وةرنـــةطرتنى يـــةدةكى ثيَويســـت (واتـــة بـــةكارهيَنانى نةطةيـــةنى
ث يشـــــةى) لـــــة كـــــاتى ئةريامـــــدانى خراثـــــةو داويَـــــن ثيســـــىء
بةدرِةوشـــتيدا كـــة ئةبيَتـــة هـــؤى طواســـتنةوةى نةخؤشـــيةكة بـــؤ
خةلةانء كةسى تر!!
* هــةروةها دلنيــايىء دوثــات ئةكريَتــةوة لــة ســةر ئــةوةى كــةوا
توشـــبوى نةخؤشـــى ئايـــدز خؤشـــى و ضــيَذ وةرطـــرر لـــة هـــةموو
مافةكانى مرؤظ بة ضاوثؤشى ليَةردنـى لـة هؤكـارى توشـبونةكة)،
واتــة ئــةو كةســةى (هــةر كةسـيَب) كــةوا ئينةــارى يــان نةويســتنى
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داويَــــن ثيســــىء بةدرِةوشــــتى كــــة ئةبيَتــــة هــــؤى طواســــتنةوةى
نةخؤشى لةم نةخؤشـةوة ،يـان هـةر كةسـيَب بـة ئيجبـارىء بـةزؤر
داواى ئةريامــدانء كردنــى ثشــةنينة ث يشــةيةكان بةــات ،ئــةوا
س ا ئةدريَت بة تاوانى جياكردنةوةو دةسـتدريَذى بـؤ سـةر مـافى
مــرؤظ ،كةواتــة ئــازاد ئةريامــدانى كــارى سيَةســى ( لةناويشــياندا
ئةريامـــدانى كـــارى سيَةســـى نابـــاوء نـــاوازة) ئـــةذمار كـــراوة لـــة
ئامــاذةو رونةردنــةوةى جيهــانى بــؤ مافــةكانى مــرؤظ :مافيَةــة لــة
مافـــةكانى ،بـــةم شـــيَوةية ئـــةم بةنـــدة ئةبيَتـــة كؤســـ ء لةمثـــةر
لةبةردةم جيَبةجيَةردنى ريَساو ياساكانى ئيسالم كـةوا كؤمةلطـة
ئةثاريَ ن لة داويَنثيسىء طوناهء بةدكارىء بةدرِةوشتى.
* (دامةزراوة فيَركاريةكان ئةم كيَشـةية ئةةؤزنـةوةو نـانء ثيـازى
ثيَــوة ئــةخؤن) هــةروةك لــة دةةــى راطةيَنراويَةــدا هــاتوة ،كــة لــة
ريَطةى فيَركردنى مناالنةوة لة (سيَةسى سةالمةتء دلنيا (safe
) )sexةوة دةبيَت.
كـــة دةةـــى برِوانامـــةو بةلطةنامـــة نيَودةولةتيـــةكانى لةســـةرة لـــة
كيَشةى ئايـدزدا ،سيَةسـى سـةالمةتء دلنيـا بريتيـة (ثيَـب ديَـت)
لــة :ريَطــة هةمــةجؤرو جياوازةكــانى ئةريامــدانى كــارى سيَةســى
فيَرى مناالن بةريَـت لةطـة َ دوركةوتنـةوة لـة طواسـتنةوةى ئايـدز
لــة كــاتى ئةريامــدانى كــارى سيَةســيدا ،كــة ئةمــة ئةبيَتــة هــؤى
بالوبونةوةى داويَنثيسىء بةدرِةوشتى لة نيَوان مناالنـدا ،بـةوةى
كــة ئــارةزوو مــةيلى سروشــتىء فيرتييشــيان هةيــة بــؤ جيَبــةج
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كردنى هةموو ئةو وانةو شتانةى كة فيَـرى بـونء وةريـانطرتوةو،
مةترســـىء ترســـناكى ئـــةم بةنـــدة ئاشـــةراو رونـــة هـــةروةك لـــة
رؤذنامــةى (احلي ـاة)دا هــاتوة لــة ذيَــر ناونيشــانى (خويَنــدكارانى
مي ــــرى دةستنيشـــــان كــــراون بـــــة رؤشــــنبىى سيَةســـــى بـــــة
مواســـةفاتى عـــةرةبى) ةونـــةى ئـــةم راطةيانـــدنء بالوكردنةوةيـــة
(راطةياندنء بالوكردنةوةكةى ةاهىةيـة بـؤ سـةركردة ئاينيـةكان)
كــة ئــةكرر ئةمــة ســةرةتاو ثيَشــةكيةك بيَــت بــؤ ةبــولةردنء رازى
بون بة تيَةةلةردنء كؤكردنـةوةء يـةكطرتنى كيَشـة تةندروسـتية
سيَةسيةكانء وةضة خستنةوةو منالبون لة ثرؤطرامـى خويَنـدنى
هـــةرزةكارانى هـــةردوو رةطـــةز ،ئةمـــةش ئـــةو هـــةنطاوة بـــوو كـــة
روبــةرِووى دذايــةتىء بةرهةلســتيةكى تونــد بويــةوة دواى (ثــاش)
كؤنطرةى دانيشتوان سالى ()1994ى زاينى ،كة ئةوة بوو خاوةن
ثرؤطرامـــة ئاسايىءالســـايى كـــةرةوةكان لـــة هــ رو بىكردنـــةوةدا
ئي تباريــــان كــــرد (دايــــان نــــا) بــــة بانطــــةواز و بــــانطةردن بــــؤ
داويَنثيسىء خراثـةو بةدرِةوشـتى بـةهؤى ئـةوةى كـة بانطـةوازى
بــــؤ ئةكــــةن يــــةكيَةن لــــة رةهةنــــدو بنضــــينةكانى بالوكردنــــةوةى
تةندروستى سيَةسىء شتانى تر.
* (بوارةكــانى راطةيانــدن بــؤ كيَشــةى ئايــدز بــة هــةمان شـيَوة ئــةم
هةلــــةيان ةؤســــتؤتةوة) بــــة شــ ـيَوةيةكى هــــاتوو لــــة بالوكــــراوةو
ئاطاداريةكاندا :لة راستيدا ئةبيَتة هـؤى البردنـى ثـةردةى تـرسء
ســامء شــورةيىء شــةرمةزارى لــة نةخؤشــييةكة ،ئةمــةش كاريَةــة
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ئةبيَتـة هــؤى بالوبونــةوةى داويَنثيســىء خراثــةو بةدرِةوشــتى بــة
تايبةتى لة الى (لةاليةن) هةرزةكارانى هةردوو رةطـةزةوة ،بـةوةى
كة ئارةزوو مةيلى سروشتىء فيرتيان هةية بؤ السـايى كردنـةوة،
بةلطـــة ان لةســــةر ئةمـــة بــــةهؤى تويَذينـــةوةكانى راطةياندنــــة
جياوازةكانةوة كة جيَطى بوة كةوا سةيركردنى فليمة توندوتيـذو
تاوانةاريــةكانء ،ثيَــدانى مــادة هؤشــبةرةكان لــةو هؤكارانــةن كــة
ئةبنة هؤى هةلةكردن لةالى مناالنء هةرزةكاران.
* هـــةروةها م طةوتـــةكانء كليَســـاكانيش بةهـــةمان شـــيَوة ئـــةم
هةلــةيان ةؤســـتؤتةوةو نةخؤشــى ئايـــدز وةك نةخؤشــيةكانى تـــر
باسى ليَـوة ئةكـةنء حسـيَبى بـؤ ئةكـةن ،بـةالم بـة دلنياييـةوة كـة
نةخؤشـــى ئايـــدز (بةاليةكـــة لـــة خـــواوة لةاليـــةن خواوةيـــة) بـــة
ضاوثؤشـــى لـــة هؤكارةكـــانى توشـــبون :لـــة دةربارةيـــةوة شـــةانى
ثةردةى ترسء سام شورةيىء شةرمةزارى لـة نةخؤشـييةكة ،كـة
ئةمـــــةش ئةبيَتـــــة هـــــؤى هانـــــدانء بـــــرةودان بـــــة بالوبونـــــةوةى
داويَنثيسىء خراثةو بةدرِةوشتى بةشيَوةيةكى زؤر فراوان.
* بالوكردنةوةو هؤشـيارىء ئاطاداريةكـة ئـةوة ئةطريَتـةوة كـة لـة
نـــا ء ناوةرؤكـــدا دان نانـــة بـــة ئةريامـــدانى كـــارى داويَنثيســـىء
خراثةو بةدرِةوشتىء ،بازرطانى ثيَوة كردنى ،ئةمةش لـة ريَطـةى
بةنديَةــــةوة (دوثــــات كردنــــةوةو دلنيــــابون لــــة ســــةر طرنطــــىء
ثيَويستى طةيشتنى بـة كةسـانيَةى زيـاترو زؤرتـر بيَجطـة لـةو بـؤ
توشـــبونيان بـــة نةخؤشـــى ئايـــدزء بالوكردنـــةوةى لةنيَوانيانـــدا،
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دوثـــــات كردنـــــةوةو دلنيـــــابون لـــــة ســـــةر طرنطـــــى هةمـــــةجؤرى
دةرطاكــــانء ريَطاكــــانى طةيشــــص بــــةم ضــــنيء تويَــــذو كةســــانء
خةلةانى ترة ،بةتايبةتى ئةء كةسانةى كة بازرطانى بة سيَةسء
كرِيارةكانيـــان (مةعميلـــةكانيان) ئةكـــةنء ،بةكارهيَنـــةرانى مـــادة
هؤشبةرةكانء لة ريَطةى دةرزى ليَدانةوة ،ئةو ثياوانةى كة كارى
سيَةســى ئةكــةن لةطــة َ ثياوانــداء ،تــةواوى ئــةو كةســانةش كــة
خوو نةريتى خراثء زيانبةخشيان هةية ،كاتيَب كة دانبنريَـت بـة
بونيانــداء ئــةويش تــةنها بــة باســةردنء ناوهيَنــانى ئــةم دةســتةو
تاةمانـــة ،واتـــة رةزامةندبوونـــة بـــة خورِةوشـــتيان ،زيـــاترو باشـــرت
لةوةش دوركةوتنةوة لة باسةردنى هةر شتيَبء شيَوةء ءيَنةيةك
كة لةسةر دةستى ئةوانةوة كرابيَـتء رويـدابيَت ،يـان واذؤكردنـى
هــةر ثاداشـــتيَةى ســ ايى لةســـةريان ،كــة ئةمـــةش ئةبيَتـــة هـــؤى
مةترسيةكى طةورة لةسةر نةتةوةيةك.
* ئاطادارىء هؤشدارىء بالوكردنةوةكان بةرذةوةندى تاك ثـيَش
ئةخــةن بةســةر بةرذةوةنــدى كؤمةلطــةدا كــة ئةمــةش دذايةتيــةكى
زؤر تونــــدةء يــــةك ناطريَتــــةوة لةطــــة َ مةبةســــتةكانى شــــةر ء
بةرنامةى خوادا.
دواى راطةرةندراوةكةى قاهرية ضى رووردا؟
دوا بــةدواى دةرضــونى ئاطــادارىء هؤشــدارىء بالوكردنةوةكــةى
ةــاهىةى ســالى ( )2004زاينــى دةركردنــى (رابــةرى ئيســالمى بــؤ
بةرةنطاربونـــةوةو روبةرِووبونـــةوةى ئايـــدز) لـــة ذيَـــر ضــــاوديَرى
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بةرنامةى ئينمائى (طةشةسةندوويى)نةتـةوة يةكطرتوةكانـدا ،كـة
تيايــــدا كؤمــــةليَب نامــــة لــــة خــــؤى دةطريَــــت بــــؤ (ثيَشــــةوايان،
بانط وازان ،طةريانء الوان ،كؤمةلطة ،توشبوانى ئايدز) ،رابةرى
ئيســــالميش هــــةمان هؤكارةكــــانى نةتــــةوة يــــةكطرتوةكانى لــــة
بةرهةلســـتىء بـــةرةنطارى كردنـــى ئايـــدزدا ثيَشـ ـةةش كـــرد كـــة
7
بريتية لةABC :
هــةر بةهــةمان ش ـيَوة دةرضــونى (رابــةرى مةســي)ى بــؤ بــةرةنطار
بونـــةوةو روبةرِوبونـــةوةى ئايــــدز) لةســـةر هـــةمان شـــيَوةى وةك
رابةرى ئيسالمى ،هةروةها طريَبةستى ذمارةيةك لة خو راهيَنان
تـــةواو بـــوة ،كـــة خولـــةكان بـــؤ راهيَنـــانى ثيـــاوانى ئاينيـــة كـــة
مةبةســــتيان هوشــــياركردنةوةى جــــةماوةرء خةلةانــ ـة ،بــــة دوو
بةلطـــةى ئيســـالمىء مةســـي)ى كـــة لـــة دميةشـ ـ بـــةِريَوة ضـــوو،
هــةروةها لــة تــةرابلوس ى خؤرئــاوا لــة ليبيــاء لــة مــةغريبء لــة
يةمــــــــةنء لــــــــة كوةيــــــــت .هــــــــةروةها ســــــــندوةى ئينمـــــــــائى
(طةشةسةندوويى) نةتةوة يةكرتوةكان وؤرك شؤث يَةى ساز كرد
لةطـــة َ ســـةركردة ئاينيـــة ئافرةتـــة عةرةبيـــةكان لـــة تةرِابلوســـى
7

سةيرى (ِريَطاكانى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ ثاراسص لة ئايدز)-الثةرِة21

جــةخت دوثــات كردنــةوةى ئــةو رابــةرةى كــة لــة ســندوةى نةتةوةيــةكطرتوةكانى ئينمــائى
دةرضووة كة هةمان ريَطان لةطة َ راستةردنةوةيةكى كةمداء زيادكردنى (ثاكـداويَنى لةطـة َ
دوركةوتنــــةوة لــــة ذن هيَنــــان)ء (هاوســــةر (ثيــــاو) ســــؤزو وةفــــاى هــــةبيَت بــــؤ شــــةريبء
دؤســـتةكةى) ،لةطـــة َ دلنيـــا بـــون لـــة بـــةكارهيَنانى (نةطةيـــةنى ث يشـــةى اةاد د زلضاة د د ض)
بؤئةوانةى سورن لة سةر ئةريامدانى كارى داويَن ثيسىء بةدرِةوشتى.
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خؤرئاوا لة ليبيا ،تيايـدا (ئاطـادارىء هؤشـدارىء بالوكردنـةوةى
تةرِ ابلوس بـؤ سـةركردة ئافرةتـة ئاينيـة عةرةبيـةكان بـؤ بـةرةنطار
بونـــةوةو روبةروبونــــةوةى ئايــــدز) دةرضــــوو ،كــــة كؤمــــةليَب لــــة
راســــثاردة ثيَشــــةةش كــــرا طرنطرتينيــــان :ثيَويســــتىء طرنطــــى
زيــــادكردنى رؤشــــنبىى سيَةســــى بــــؤ ناوةنــــدةكانى خويَنــــدن
(خويَندنطاكان).
هـــةروةها واتـــة ئيســـالمية (نـــا عةرةبيـــةكان) وةك ثاكســـتان ،كـــة
بــةشء ثشـــةى هةيـــة لـــة هةولـــدانء تيَةؤشـــان بـــؤ دامةزرانـــدنء
بةكارهيَنانى طوتارى ئاينى بة طريَبةست لةطة َ (وؤرك شؤث) كة
مةبةست تيايدا ثياوانى ئاينيية ،بـةلةو كـارى رابـةر بـؤ بـةرةنطار
بونةوةو روبةروبونةوة نةخؤشى ئايدز تـةواو بـوة ،لةسةرشـيَوةى
وةك رابةرى ئيسالمى ثيَشوو كة بامسان كرد ،8
هةروةها لة بةنطالدش لة ديسمَى 2003دا – لة ضـوار ضـيَوةى
ثيَشـــــةكى هاوكـــــارىء يارمـــــةتى بـــــؤ برِيـــــاردةرانى سياســـــىء
كةسايةتى ئـاينى -زيـاد لـةوةش سـندوةى نةتـةوة يـةكطرتوةكان
بؤ دانيشتوان ،هةروةها وةزارةتى كاروبـارى ئـاينى كؤنطرةيـةكى
بةســــت بــــؤ طــــة و ميللــــةت بةمةبةســــتى راهيَنــــانى ســــةركردة

8

ثاكســــتان بــــة ثالثشتى(ثشــــت ئةبةســــت ) زانايــــانى ئــــاينى لــــة بــــةرةنطار بونــــةوةو

روبةروبونـــةوة نةخؤشـــى ئايـــدزدا و ،بـــة ئامؤذطـــارىء (بليـــت نيشان مل ـــقات)كة ئايـــةتى
ةورئانيان تياية بؤ ريَثيشاندان -رؤذنامةى
شرقضاال سطضذمارة( )99،100رؤذى (23ى يوليو.)2006
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ئاينيــةكان لــة بــوارى تةندروســتى وةضــةء نــةوةء مــافى ئــافرةتء
ظايرؤسى كةمى بةرطرى مرؤيَ.
هـــةروةها جيَبـــةجيَةردنى ئـــةم سياســـةتانةش بـــةثيَى بةلطةنامـــة
نيَودةولةتيــةكان دةبيَــت كــةوا جــةختى كردؤتــةوة لةســةر طرنطــى
ثشت بةسـص بـة سـةركردة ئاينيـةكان داواى هاوكـارىء يارمـةتى
9
ليَيان
هؤكارى ثيَنجةم :سةثاندى ثةروةستبونى سياسى
ةالرةن وآلتانى جيهانييةوة بة دردو بؤضون تيَرِواننيء
ثالنةكانى نةتةوة رةكارتوةكان ة بةرةناار بونةوةو
روبةرِوبونةوةى ئاردزدا.
ريَة ــــراوى كــــارى نةتــــةوة يــــةكطرتوةكان يةكيَةــــة لــــة هــــةموو
كيَشــةكان ،جــا لــة روى كــارةوة (كاركردنــةوة)بيَت لةســةر دووالء
دوو هيَلى هاوِريَب ئةوانيش بريتني:
ريَـ ـرِةء ئارِاســـتةى حةـــومىء ريَـ ـرِةء ئارِاســـتةى ريَة راوةكـــانى
كؤمةلطــةى مــةدةنى ،يــان هــةولى ثيَوةنــدكردن و كــؤتةراوكردنى
واتـــانء طـــةالن بةِريَةـــةوتنيَب لـــة ثلةيـــةكى بـــةرز لـــة ثلـــةكانى
9

ثد د ل :بةنـــدى 108ح-ثةـــني) :زؤرء زيـــاد كردنـــى ئةلقة(هةلقـــة)ى كـــارء فيَركـــارىء

راهيَنانء ( كاركردنء فيَركردنء راهيَنـان) بـؤ تايبةطةنـدء ثسـثؤرِان كـة ثةيوةنـديان هةيـة
بة خؤثاراسص لة ظايرؤسى ئايدزء نةخؤشيةكانى تر ،كة لـة ريَطـةى ثةيوةنـدى سيَةسـيةوة
ئةطوازريَنــةوةو ،ئــةريامء داهــاتوى لةســةرهةريةك لــة( ئــافرةتء ثيــاو لــة هــةموو تةمــةنيَب)
بؤ(دايبء باوكء برِيار بةدةستةكانء را سةركردةييةكان لةسةر هةموو ئاستةكانى كؤمةلطـة
ناوخؤييةكان ،يةك لةوانةش دةسةالتى ئاينىء ئاساييةكان .

61

زؤرليَةـــردنء ناضـــاركردن ،بـــةجؤريَب كـــة واتـــان نـــةتوانن ليَـــى
دةربازبنء ليَى ثةشـيمان ببنـةوة ،لـة يـةكى ( )1ديسـمَ (كـانونى
يةكـــــــةمى) ســـــــالى ()2000دا ئةمينـــــــدارى طشـــــــتى نةتـــــــةوة
يــةكطرتوةكان نامةيــةكى دةركــردء بالوكــردةوة بــة بؤنــةى رؤذى
جيهــانى (كــةمى بــةرطرى بةدةســتهاتووى ثيَويســت) كــة تــةركي ء
ض ـرِكردنةوةكةيان ئاشــةراو ديــارة ،كــة لةســةر ثةيوةســت بــونى
سياسى بؤ واتانء ،بة راسـتى لـة سـالى ()2000دا شـيَوةى ئـةم
ثةيوةست بونة سياسية زؤر بة ئاشةرا دةستى ثيَةرد ،كاتيَب كة
خو ( )26هةمينى كؤمةلةى طشتى لة ( 25بؤ 27ى يونيؤ سالى
 )2001ثشتى بةست بة (ئاطادارىء هؤشدارى ثةيوةست بون بـة
دةربارةى ظايرؤسى كةمى بةرطرى مرؤيَ).
لــة ريَــرِةوى ســةثاندنى ثةيوةســـبونى سياســىء ثيَوةنـــدكردن و
كؤتةراوكردنى واتان بة كؤنطرةيةكى جيهانى طريَبةست لةسـةر
ئايـدزو نةخؤشـية سيَةسـيةكان لـة ئـةفريقيا لـة  2003 9 13دا،
كـة ضـةند هيَلةـى سـةرةكى دانـراو ثيَيـان ءت ( )Three onesء
باوةرِيثيَةراء دانى ثيَدانرا لةاليةن واتانى بةشدار بووةوة،
وة Three onesثيَب ديَت لة:
 -1ريَةةوتن لة سةر دانانى ضـوار ضـيَوةيةكى كـردارىء كردةيـَ
بؤ ضارةسةر كردنى نةخؤشـى ئايـدز كـة ببيَتـة بناغةيـةك بـؤ وةك
يــــــةكةردنء ضــــــونيةكةردنى كردةوةكــــــانى هاوِريَةــــــانى ،كــــــة
دةســتةبةركردنء زةمانــةتى يــةكبونء يةك ســتنى لــةناو ســنورء
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ضوار ضيَوةى ثالنى نيشتمانىء نةتةوةيى بؤ واتان وةك بةشـيَب
لة بةرنامةكانى بةخشينى واتان لةم بوارةدا.
 -2وةك يـــــــةكةردنء ضـــــــونيةكةردنى بةرنامـــــــةكانى ئايـــــــدزى
نةتـــةوةيى لةطـــة َ ريَة ـــراوة نيَودةولةتيـــة دوانةييـــة هةمـــةجؤرو
هةمة ضةشنةكان.
 -3ريَةـــةوتنى لةســـةر ئاســـتى ضـــاوديَرىء ريَبءثيَـــب كـــردنء
راستةردنةوة لة واتتدا.
هة َورَسااااتى (ئيسااااالمى -مةسااااي ى) رةد كااااراوء
ثةسةندنةكراو.
لة سالى  2006لة نيؤيؤرك لة مـاوةى  31ى مـايؤ بـؤ  2ى يؤنيـؤ
كؤمةلةى طشتى نةتةوة يةكطرتوةكان كؤنطرةيةكى لةسـةر ئايـدز
طريَــــدا كــــة تايبــــةت بــــوو بــــؤ هةلســــةنطاندنى جيَبــــةجيَةردنى
حةومةتةكان لةماوةى  5ثيَنج سـالى رابـردودا ،كـة لـة بةنـديَب لـة
بةندةكانيدا هاتووة (بةندى )29
بـــؤ ةونـــة– ((:ئيَمـــةى واتـــان -ثةيوةســـتني بـــة ضـ ـرِكردنةوةى
هـــــةو َء تيَةؤشـــــانةكاةان لـــــة ثيَنـــــاو دةركردنـــــى ياســـــاكانء
ريَة راوةكــانء شـــتانى تـــر لـــة ريَة ســـص وســـازاندنى داهيَنانـــة
دةســـتةبةرةكانء طرتنـــةخؤكان لةســـةر هـــةموو شـــيَوازء شـــيَوة
جياكردنــةوةء جياكاريــةكان دذى توشــبوان بــة ظايرؤســى ئايــدزو
خ ـةلةانء كةســانى تاةمــة الوازةكــان ،طرتنــةخؤى تــةواوى ضــيَذ
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وةرطتنـــةكانى هـــةموو مـــا ء ئازاديـــة ســةرةكىء بنةرةتيـــةكانى
مـــرؤظ ،لـــة هـــةمان كاتيشـــدا ريَ طرتنـــى تايبةطةنـــديانء دانـــانى
ســــــرتاتيذيةكان كــــــة رووبــــــةرِووةكانى ثةيوةســـــت بــــــة ثــــــةتاو
نةخؤشـــيةكة بطريَتـــة خـــؤ ،دوركةوتنـــةوة لـــة نـــةنطى وشـــورةيى
ءدورةثةريَ ى كؤمةاليةتى))
لــة كــاتى دةركــردن و بالوكردنــةوةى وتــةى كؤتــايى كــؤنطرةدا،
هةندر لة واتانى ئةفريقىء دولةتة كاثوليةيـةكانء كؤمـةليَب لـة
واتانى ئيسالمى دذايةتىء بةرهةلستةار بون (دذ بون بةو وتـةى
كؤتاييـــة) لـــةناو ريَة ـــراوى كـــؤنطرةى ئيســـالميدا –لةســـةروى
هةمويانــةوة م ــر -كــة نـاوةرؤكى ئاطاداريةكــة هيَمايــةك بــو ،بــؤ
ئةوةى كـة ثـةتاو نةخؤشـيةكة بةشـيَوةيةكى خيَـرا بـالو ئةبيَتـةوة
لةءانةى كة زيـاتر ضانسـى توشـبونيان هةيـة بـة ظايرؤسـةكة ،كـة
ئـــةوانيش بـــريتني (ثيَـــب ديَـــن) لـــة (نـــامؤء نـــاوازة خووةكـــانء
ســـؤزانيةكانء ئةوانـــةى مـــادة هؤشـــبةرةكان بـــةكار ئـــةهيَنن لـــة
ريَطةى دةرزى ليَدانةوة) ،بة جؤريَـب كـة تـةنها بـة ناوهيَنـانَ ئـةم
كؤمـــة َء تاةمانـــة واتـــة رازيبـــون لـــة ســـلوكء خـــوو رةوشـــتيان،
هةروةها دذايةتى خؤيان دوثـات كـردةوة (دذبـون) لةسـةر هانـدان
بؤ بةكارهيَنانى (نةطةيةنى ث يشةى) لةترسى ئةوةى ئةمة ببيَتـة
ةونـــةى دانثيانـــان يـــان ضاوثؤشـــى لـــة ضـــاالكية نـــا شـــةرعىء
نادروســتةكان ،يــان دانثيانانــة بــة ئةريامــدانء كردنــى كــردارى
سيَةس بةشيَوةيةكى ناشةرعىء نادروست واتة (زينا).
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م ر دةستى ثيَةرد -لة نوسـراو (راطةياندن)يَةـدا كـة وةزارةتـى
دةرةوةى مي ــرى دةريةــرد تيايــدا (رازى نــةبوو ريَطــةى نــةداو
بةياننامةكــةى ثةســةند نــةكرد بــة ياســايى كردنــى هةنــدر خــوو
رةوشــت كــة ثيَضــةوانةى ياســاوبنةماكانى ئيســالمة بــة بةلطــةى
ضارةســةر كردنــى نةخؤشــى ئايــدز ،ياريــدةدةرى وةزيــرى دةرةوة
بؤ ثةيوةندية فرة (هةمة) اليةنةكان سةفىة (نائلة جَ) (( مي ـر
لــــة كــــاتى كؤنطرةكــــةدا هــــيو نارِةزاييــــةكى دةر نــــةبرِى لةســــةر
يــةكطرتنى ئاطادارى هؤشــدارى يــان ئامــانجء مةبةســتةكان يــان
ثالنـــى كـــاتى ،بـــؤ دابينةردنى(بيمـــة)ما ء هـــة لـــة ضارةســـةرو
خؤثاريَ ي(خؤثاراسص)دا ،تةنها رازى نـةبوو بـة هـةو َء تةةـةالى
هةندر لة دةوروبةر ،ةؤستنةوةى كيَشةى ئايدز وةك بيانويةك بؤ
سةثاندنى بةهاوةيةمى رؤذئـاواى نةويسـرتاوء رةدكـراوة ،لةسـةر
كؤمةلطــة عــةرةبىء ئيســالميةكان) (ن ئل د جــَ) رونيةردنــةوة كــة
بــةهاو ةيــةمى كؤمةلطــةى مي ــرى لــة شــارةزايَ عــةرة بــونء
ئيســــالم بونةكةيــــةوة سةرضــــاوةى طرتــــوة ،بــــؤ طفتوطــــؤو ةســــة
لةسةركردن ناشيَت ،بةدلنيايةوة رةددى واتةكةيان ئةكةنةوة كـة
ثةســتانء فشــار لةســةر وةفــدةكان جيَبــةج بةــةن ،كــة زؤريــان
ليَبةةن لةسةر رازى بونيـان بـة شـيَوة ياسـايَ كردنـى ثةيوةنديـة
ناِريَةـــةكان (غـــى ســـوية) ،كـــة ثيَضـــةوانةية لةطـــة َ بـــةهاو ةيـــةمى
كؤمةلطةى عةرةبىء ئيسالمىء ،زيـاد لـةوةش (لةطـة َ ئةوةشـدا)
ئــةم فشــارو ثةســتانانة جيَبــةج ئــةكريَت لــة كاتيَةــدا كــة هــةمان
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دةوروبةرة دانثيَنةرةكان رةدى ئةكةنةوة كة هؤكـارى توشـبون بـة
نةخؤشــى ئايــدز جيَبــةج كردنــى كــارة رةوشــتية ناِريَةــةكانيش
بطريَتةوة .10
ئةمةش واى كرد لة (كوفى عنان) ب هيواو بـ ئوميَـد ببيَـت لـةو
ئاطادارىء هؤشدارىء رونةردنةوةية ،داينا بةوةى كة جيهـان لـة
تاةى كردنةوة دةكةويَت لةو وةفـا بـة طةرِانةوةيـةى كـة برِيويـةتى
ثـ ـيَش ( )5ثيَـــنج ســـا َ لـــة بـــةرةنطار بونـــةوةو رووبةرِوبونـــةوةى
ئايــــدزدا ،عنــــان وتــــى ((زؤربــــةى زؤرى (الســــاحقة) لــــة واتــــان
ســةركةوتوو نــةبوون لةثةيوةســت بــوون بــة وةفــاو بةليَنــةكانيان
بـــةجؤريَب بـــوة هـــؤى دارِمـــانء دامركانـــةوة)) ،كاتيَـــب بينـــى كـــة
ثيَويســتةو ئــةبيَت نــاوى ئــةو تــاة ء كةســانة بهيَنريــت كــة زيــاتر
ضانســـى توشـــبونيان هةيـــة بـــة نةخؤشـــيةكة (ئايـــدز) ئـــةوانيش:
كةســـــة (شـــــازو نـــــامؤء جيـــــاواز)و داويَـــــن ثـــــيسء ســـــؤزانىء
ئالودةبوةكــانن ،11هــةروةك ضــؤن –بــةثيَى وتــةكانى كــوفى عنــان-
10
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راثؤرتى ساالنةى ئايدزى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ سالى .2006
نةتـةوة يـةكطرتوةكان سـورة لةسـةر طرنطـى ثيَويسـتبون بـة داننـان بـة (نـاوازةء نـامؤء

جياواز)و داويَن ثيسء سؤزانى يةكان)،
لةبةرئــةوةى -بــةثيَى ديــدو تيَرِوانينــى ئــةو -دانثيَــدان نــةنانء حســا نــةكردن بــةم تــاة ء
كؤمةالنــة ،يــان دانثيَــدانانى نــةريَنى ثيَيــان -واتــة تاوانبــاركردنى خورِةوشــتيان -ثــةراويَ
خســـتنيانء دورخســـتنةوةيان لـــة هـــةر هةلســـوكةوتيَةى ئـــةريَنى لـــة ضوارضــيَوةو ســـنورى
هةلمةتــــةكانى هؤشــــيارىء خؤثاراســــص (د.وحيــــد القرشيشــــى( :ثيَداوضــــونء شــــيةارى
ياساكانى ثةيوةيست بة نةخؤشى ئايدز) -راثؤرتى (تونس -املفوضي ضالسـليمة) بـؤ مـافى
مرؤظ -سبتمَ. 2005
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بـــــةهاتنى ســـــالى  2005كـــــةوا ثيَويســـــتة لةســـــةر زانيـــــارىء
رؤشــنبىكردنء خ مــةتى ثيَويســت بةدةســت ــةين كــة كــةمرت
نــــةبيَت لــــة ( )%9الوانء طــــةريانى تةمــــةن ( )24-15ســــا َ بــــؤ
خؤثاراستنيان لة توشبوون.
لة سةر هةمان ثرؤطرامى زؤرةمليَـى سياسـى ريَة راوةكـانى تـرو
هةيةــــة ء ثةيةــــةرى نةتــــةوة يــــةكطرتوةكان كاربةــــةن لةســــةر
ســــرتاتيذيةتى بةرنامــــةى نوســــينطةى هةريَمايــــةتى ريَة ــــراوى
تةندروســتى جيهــانى رؤذهــةالتى ناوةرِاســت بــؤ روبةرِوبونــةوةء
بةرةنطار بونةوةى ئايدزو نةخؤشية طوازراوة سيَةسيةكان .
لةبةرئــــةوة دةردةكــــةويَتء دةبينريَــــت كــــة ئاســــتى كــــاركردنى
نيَودةولةتى لة روبةرِوبونةوةء بةرةنطار بونةوةى ئايدزدا لـة سـ
خالدا خؤى دةبينيَتةوة كة بريتني لة:
 -1كـــــاركردن لةسةرئاســـــتى نةتـــــةوة يـــــةكطرتوةكانء وةكيلـــــة
ثسثؤرِو تايبةتيةكانى.
 -2كــــــاركردن لةســــــةر ئاســــــتى هةريَمايــــــةتى ،وةك هــــــةريَمى
رؤذهةالتى ناوةرِاست.
 -3كـــــاركردن لةســـــةر ئاســـــتى واتـــــان ،ئـــــةويش بـــــة دانـــــانى
ثرؤطراميَةـــى نةتـــةوةيى بـــؤ روبةرِووبونـــةوةى ئايـــدز لـــة هـــةموو
والتيَب.
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هؤكااارى شةشااةم :نةتااةوة رةكارتوةكانااة رارمااةتى
دارارىء هاوكاارى كردناى بةرناماةى روبةرِووبوناةوةء
بةرةنااربونةوةى ئاردز دةكات ة وآلتة هةذارةكاندا.
لة رؤذى جيهانى ئايدز ى سالى ()2006دا كة وتارى ئةمينـدارى
طشتى نةتةوة يـةكطرتوةكان (كـوفى عنـان) رونء ئاشـةرا بـوو لـة
ضـ ـرِكردنةوةى لةســـةر بـــوارى ماليـــدا ،كاتـ ـ كـــة وتـــى ((ئـــةمرِؤ
ن يةــةى  8مليــار دؤالرمــان هةيــة ،ســاالنة بــؤ هــةو َء تيَةؤشــانء
روبةرِوبونــةوةء بةرةنطاربونــةوةى ئايــدز لــة واتــة طةشةســةندو
ثيَشةةوتوةكاندا ،بةرامبـةر ( )300سـ سـةد مليـؤن دؤالر ثـيَش
طريَبةستيَب لة ئيَستادا)).
بـــةالم ســـةبارةت بـــة ئاراســـتة كردنـــى ئـــةم مـــا َء ســـامانة زؤرو
زةبةندةيـــة ،بةِريَوةبــــةرى جيَبــــةجيَةردنى بةرنامــــةكانى نةتــــةوة
يـةكطرتوةكان بــؤ نـةمانء نةهيَشــتنى ئايــدز (بـيرت بيــوت) ئــةليَت:
((نيــــوةى تــــةواوى ئــــةو مــــا َء داراييــــةمان ديــــارى كــــردوة بــــؤ
خؤثاراســـــــــص لـــــــــة بةرذةوةنـــــــــدى بةرنامـــــــــةكانى (االمتنـــــــــا
،Abstinence،واالخـال  ، Be Faithfulواتـة نيوةكـةى تـرى
ما ء داراييةكة واالخال بؤ بةرذةوةندى زؤركردنء بةردةسـت
خســــتنى نةطةيــــةنى ث يشــــةى () Condomsبــــةجؤريَب لةبــــةر
دةستى هةمواندا بتوانريَت بةكار بهيَنريَت.
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رارمةتى دارارىء هاوكارى كردنى ئةم بةرنامةو
ثرؤطرامة ة وآلتة هةذارةكاندا.
يارمـــــةتى دارايـــــىء هاوكـــــارى كردنـــــى بةرنامـــــةء ثرؤطرامـــ ـى
روبةرِووبونةوةوبةرةنطاربونـــةوةى ئايـــدز لـــة واتـــة هةذارةكانـــدا،
لةِريَطــةى دامــةزراوةى (مــا َء دارايــَ نيَــو دةولةتيــةوة) بةضــةند
شيَوةو شيَوازى جياواز دةبيَت:
يةكــــةم :هاوكــــارى لةطــــة َ وةكيلــــةكانى نةتــــةوة يــــةكطرتوةكان
تايبةتء بايةخدةر بة نةخؤشيةكة.
دووةم :هاوكــــارى لةطــــة َ حةومــــةتى نيشــــتمانى ،ئــــةويش بــــة
دارِشـــصء دانـــانى بةرنامـــةء ثرؤطرامـــى تايبـــةت بـــة دذايـــةتىء
بةرهةلستيةردنى نةخؤشى ئايدز.
سـ ـيَهةم :هاوكـــارى لةطـــة َ ريَة راوةكـــانى كؤمةلطـــةى مـــةدةنى،
ئةمةشــيان دوو ئاراســتة وةردةطريَــت ،ئــةوانيش (ياســاى كــارى
نةتــةوة يــةكطرتوةكان) ،كــة هــةموو دانيشــصء كؤبونةوةيـــةكيان
ئةبيَت بة دوو بةشةوة:
بةشــ ـيَةيان تايبــــةتن بــــة وةفــــدة فةرميــــةكان كــــة نويَنةرايــــةتى
دةولـــــةتء حةومـــــةتى نيشـــــتمانَ ئةكـــــةن ،بةشـــــةكةى تريـــــان
هاوســـةنطَء هاوكيَشـــةيةكى جيـــاوازو تايبةتـــة بـــة كؤمةلطـــةى
مةدةنى يةوة.
بـــة زؤرى ئـــةم بةشـــةيان ئةبيَتـــة ضـــاوديَر يـــان تةنانـــةت ئةبيَتـــة
ناوبذيوانء داوةريَب لةسةر حةومةتةكان،
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بةم شيَوةية دامةزراوةكانى كؤمةلطةى مةدةنى ئةطؤِريَنء ئةبن بة
وةكيلــى نةتــةوة يــةكطرتوةكان بــةهؤى ئــةو مــا َء دارايــة طــةورةو
زةبةالحةى كة ئةم ريَة راوانة بةسةرياندا ِرشتون  ،لة كؤتايشـدا
ئةبنـــــة يـــــةكيَب لـــــة ئامرِازةكـــــانى نةتـــــةوة يـــــةكطرتوةكان لـــــة
جيَبـــــةجيَةردنى ديـــــدو تيَـــ ـرِواننيء سياســـــةتء فيةـــــرء بـــــىو
بؤضونيان.
((مــا َء دارايــَ بيــانى هــيو شــتيَب نيــة مةطــةر تــةنها يةكيَةــة لــة
طــــــــرنطرتين هوَكــــــــارو ئــــــــامرِازو ريَطةيــــــــةكى ياساشــــــــةيَنىء
دةستدريَذيةكى دةرةكية لةذيَر ئـاالى شـةرعيةتى نيَودةولـةتى بـؤ
طيَرِانةوةى ويَنةى نةخشـةى كؤمـةلطاكان لـة زؤر شـويَنء هـةموو
اليةكى جيهاندا.
بؤية ئةم كـردارى ياساشـةيَنىء دةسـتدريَذية يارمةتيدةريَةـة بـؤ
دةركةوتنى ناوةندو مةلبةندى هيَ ى رؤشنبىىء كؤمةاليـةتى لـة
طؤرِةثــانى نيشــتمانى لــة واتــة جياوازةكانــدا ،كــة حــةزو مــةيلى
هةيــة لــة هاوكــارىء ،توانــاى هةيــة لــة ســةر ئةجنــداى دةرةكــىء
رةواجدانء طرنطى ثيَدانى.
هةولدان بؤ بةشةردنى كيَةـى مـا َء دارايـى لةطـة َ حةومةتـةكان
كــــة هةولدانــــة جــــاريَةى تــــر بــــؤ دوثاتةرنــــةوةء دلنيــــابون لــــة
تيَةــةلةردنيان لــة ياســاى جيهانيــدا و ،لــة ريَطــةى رازى بــون بــة
سياسةتةكانى جيهانطىى جيهانطةرايى ئـيرت لـة بازرطانيـدا بيَـت
يان لة مافى مرؤظدا.
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دةركــةوتنى بــاسء بابــةتى هةرِةشــةو طورِةشــة بــة بـرِينء نــةدانى
بةخشــشء يارمةتيــة نيَودةولةتيــةكان كاتيَــب كــة ريَة راوةكــانى
ما َء دارايى سةر بة نةتةوة يـةكطرتوةكان وتاريَـب ئـةدات تيايـدا
بــــةزؤر بــــةكارهيَنانى رةضــــةتةى ضارةســــةر كــــة ريَة ــــراوة نيَــــو
دةولتيــةكان ثيَشةةشــيان كــردوةو نواندويانــة ،ئــيرت بــة كــاركردن
بيَــت لةســةر شــةاندنى ثــةردةو ديــوارى بيَــدةنطى ،بــة مةبةســتى
البردنى نةنطى وشورةيى لةسةر نةخؤشء نةخؤشـى ئايـدز ،يـان
كاتيَــــب كــــة ريَة ــــراوة مــــا َء داراييــــة نيَودةولةتيــــةكان بــــالوى
ئةكةنــةوة كــةوا شــاردنةوةء دةرنةخســتنى زانيــارى تايبــةت بــة
ئايــدز يـــان كــةم دةرخســـتنى مانــاى وانيـــة (ئــةوة ناطـــةيَن ) كـــة
هؤشيارى بة نةخؤشيةكة الواز بووة.
هــــةروةها بةشــــداربون تــــةنها بــــة بالوبونةوةيــــةو بــــةس ،بــــةلةو
شاردنةوةى يارمةتية نيَودةولةتيةكانيشى ليَدةكةويَتةوة.
ثوختةى ررَااكانى خؤثاراسنت ة نةخؤشى ة بةرنامةو
ثرؤطرامةكانى نةتةوةرةكارتوةكاندا.
لة راثؤرتى ساالنةى بةرنامةو ثرؤطرامى ئايـدزى سـةر بـة نةتـةوة
يةكطرتوةكان سالى 2006دا هاتووة ((مةبةستة ئةخالةيـةكان بـؤ
دذايةتىء بةرامبةر وةستانةوةى ئايدز ثيَةديَت لة:
(ضيَذ وةرطرتن ،دواخستنى ئةريامدانى كارى سيَةسى لـة نيَـوان
كةم تةمةنةكاندا ،يةك سـصء يـةكبونى ثةيوةنديـة سيَةسـيةكان،
كةمةردنـــــةوةى ذمـــــارةى شـــــةريبء هاوِريَةـــــان لـــــة ثةيوةنديـــــة
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سيَةســــيةكاندا ،بــــةكارهيَنانى راســــتء دروســــتء بــــةردةوامى
نةطةيةنى ث يشةى بة تايبةتى لةو شـويَنانةى كـة نةخؤشـيةكةى
تيَــدا بالوبؤتــةوةو ،داواى خؤثاراســتنيَةى كاريطــةر ئــةكريَت بــؤ
نةخؤشى ئايدزء طؤرِانةاريةك بيَت لة دا ء نةريتة نيشتةجيَةان
ء دا ء نةريتة كؤمةاليةتيةكانى ثةيوةست بة سيَةس.
لةبةرئـــةوة ئةريامـــدانى كـــارى سيَةســـى نـــا ســـةالمةت بةشـــدارة
(هؤكــارة) لــة بالوبونــةوةى نةخؤشــى لــة ئــةفريقادا ،ةــايلةردنى
كةســة ضــاالكةكان لــة سيَةســدا بــة رازيبونيــان بــة كةمةردنــةوةى
ذمـــــارةى شـــــةريبء هاوِريَةانيـــــانء يةك ســـــتنةوةى هـــــاورِرء
شةريةةكةى ،ئةمةش ئةبيَتة كاريَةى ضـارةنوس سـازء هؤكاريَـب
ئةبيَت لة سةركةوتنى هةولة خؤثاريَ يةكان لة نةخؤشى ئايدز بؤ
ماوةيةكى دورو دريَذ)).
هـــةروةها لـــة بةرنامـــةى هةلمةتـــة جيهانيـــةكانى روبةروبونـــةوةء
بةرةنطاربونــــةوةى ئايــــدزى ســــالى  2000هــــاتووة كــــة نةتــــةوة
يةكطرتوةكان دةريةردووة بةم شيَوةية:
((ليَــرةدا ضــةند ريَطةيــةك هةيــة بــؤ خؤثاراســص لــة طواســتنةوةى
سيَةســى بــؤ ظايرؤســى كــةمى بــةرطرى مرؤيــى ،كــة ئــةم خاالنــة
ئةطريَتةوة:
* AbstinenceضــيَذوةرطرتنBe Faithful to your ،
 *Partnerوةفــادارى بــؤ هــاورِرء شــةريةةكةت (Condom).
بةكارهيَنانى نةطةيةنى ث يشةى.
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يةكةم :ضـيَذوةرطرتن  ،Abstinenceمةبةسـت لـة ضـيَذوةرطرتن
لة زمانى نةتةوة يةكطرتوةكانةوة بريتية لة:
 ئاوهيَنانةوة بةدةست (دةست ثةرِ). دةسثةرِليَدانى دوانةيى(جووتة)يى. ئةريامــدانى كــارى سيَةســى بــةب دةســت ليَــدانى كؤئةنــدامىزاوزر.
 ئةريامــدانى كــارى سيَةســى لــة ريَطــةى دةمــةوة بــةب فِريَــدانبةدةم.
دووةم :وةفادارى بـؤ هـاورِرء شـةريةةكةت ( Be Faithful to
 )your Partnerلــــة بةلطـــــة نامــــة وبرِوانامـــــةكانى نةتـــــةوة
يةكطرتوةكاندا ،واتاى وشةى ()Partner
واتـة هـةرجؤريَب لـة هيَمنــى وئـارامى لـةنيَوان دووكةسـدا و ،ثيــاو
ذن ( ئةطــةر ضــى بــة شــيَوةيةكى شــةرعيش ريَةنةكــةوت ) ،يــان
ثيَةةوة ذيان لة نيَوان دوو ثياودا يان دوو ذندا.
سيَهةم :بةكارهيَنانى نةطةيةنى ث يشةى : (Condom
لــة برِوانامــةى كــؤنطرةى ةــاهىة بــؤ نيشــتةج بــوون ســالى
 1994دا لةذيَر بةندى ضارةسةركردنى ئايدزدا هاتووة ((ثرؤذة وا
ئـــةبين كـــة ثيَويســـتةء دةبيَـــت هـــانى بـــةكارهيَنانى (نةطةيـــةنى
ث يشةى) جؤرى ضاكء باش بدةينء ،بةشيَوةيةكى بـاوةرِثيَةراو
بهيَنــريَنء دابةشــبةريَن ،تومخيَةــة كــة جياناكريَتــةوة لــة هــةموو
خ مةتةكانى ضاوديَرى تةندروستى كؤئةنـدامى زاوزر ،هـةروةها
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ثيَويستة لةسةر هةموو ريَة ـراوة نيَودةولةتيـة ثةيوةنديـدارةكان
بةتايبـــــــةتى ريَة ـــــــراوى تةندروســـــــتى نيَودةولـــــــةتى -كـــــــةبةشيَوةيةكى طةورةترو فراوانرت زياتر بةِريَت ،هةروةها كـاركردن
لةســــــةر (اتاحــــــة ثةيــــــداكردنء بةدةست ســــــتنى) نةطةيــــــةنى
ث يشـــةىء دةرمـــان بـــؤ خؤثاراســـصء ضارةســـةر لـــة نةخؤشـــية
طوازراوةكان لة ريَطةى ثةيوةندية سيَةسيةكانةوة ،لة مةودايةكى
دريَــــذو فراوانــ ـداوء ة بــــةنرخيَةى مامناوةنــــدو طوريــــاو لةطــــة َ
دةرجةـــــردنء تؤمـــــاركردنى لـــــة هـــــةموو ليســـــتةكانى دةرمانـــــة
ســــةرةكىء بنةرةتييةكانــــدا ،دةزطــــاى نةتــــةوة يــــةكطرتوةكانء
ريَة راوة طرنطيثيَدةرةكانى كارو بارى تةندروسـتى خيَـراء ثةلـة
دةكــةن بــؤ بانطهيَشــتةردن بــؤ دابةشــةردنى نةطةيــةنى ث يشــةى
بةســةر خويَنــدكارنى خويَنــدنطاكانء زانةؤكــانء ســةربازةكان لــة
ســوثاو لــة طرتووخانةكانــدا ،بــةالم ئــةم دةزطايــة هــةولى نــةدا لــة
سنورى بةرنامةكانيدا كةوا بـانث (بانطهيَشـت)ى خـةلةى بةريَـت
بؤ دةستطرتن بة ةيةمء رةوشـتة جـوانء بةرزةكانـةوة ،يـان بـانث
(بانطهيَشت) بةريَت بؤ زوو(بـةزوويَ هاوسـةرطىى) 12بـؤ ئـةوةى
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زؤر بةداخةوة كة زؤربةى زؤرى سياسةتةكانء بةلطةنامةو برِوانامةكانى

نةتةوة يةكطرتوةكان ،ئةرِذيََتة بةرةو دذايةتى كردنى زوو(بةزوويى) هاوسـةر طـىى كـردنء
ئةيةاتة توندو تيذيةك دذى منـاالنى تةمـةن ( )18سـا َ ،لـةو كاتةشـدا هانـدانى ئةريامـدانى
كــــارى سيَةســــى تيايــــة بــــؤ هــــةرزةكاران لةِريَطــــةى بةرنامــــةو ثرؤطرامــــةكانى رؤشــــنبىى
سيَةسيةوة.
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كثةردن ودامركانةوةى ئارةزوى سيَةسى زيانبةخش و بـةزيان و
ريَنمايى كرنى بةتايبةتى لةتةمةنى الويدا.
ليَـــرةدا هـــيو ناويَـــب نيـــة بـــةناوى ئةريامـــدانى كـــارى سيَةســـى
ســةالمةتء ،نةطةيــةنى ث يشــةى هــيو ســةالمةتء دلنيــا نيــة بــةو
مانايةى كـة بـة تـةواوى ئامـاذةى ثيَئـةدريَت نـة لـة ئايـدزو ،نـة لـة
زؤربــــةى نةخؤشــــية طــــوازراوة سيَةســــيةكان ،بــــةلةو بريةــــارة
نيَودةولةتيةكان خؤيان ئةخيةنـة ضوارضـيَوةى ئةريامـدانى كـارى
سيَةسية ترسناكية ناوةنديةكانةوة ،واتة لة ضوار ضـيَوةى تـاة ء
كؤمةلةيةكـــدا ثؤليَنيـــان نـــةكردوة -دايـــان نـــةناوة -ئةريامـــدانى
كــارى سيَةســى ســةالمةت يــان ئةريامــدانى كــارى سيَةســى كــةم
ترساناك.
ئارااا نةطةرااةنى ثزرشااكى ررَااارى ئااةكات ةنةخؤشااى
ئاردز.
هةر بؤ زانني لةطة َ ئةوةشدا كة (داواكاريةكان) وبانطةشةكان بؤ
بـــــةكارهيَنانى نةطةيـــــةنى ث يشـــــةى ريَطـــــرىء ثـــــاريَ ةرة لـــــة
طواستنةوةى ئايدز يان نةخؤشة سيَةسيةكانى تر لـة كةسـيَةةوة
بــؤ كةس ـيَةى تــر ،نــاكرر ثشــتى ث ـ ببةســرتيَت ،بــةلةو نةطةيــةن
ريَــذةى طواســتنةوةى ئــةم نةخؤشــيانة كــةم ئةكاتــةوة ،بــةالم بــةو
طرنطية ريَطرى ناكات لة توشبوون بة ظايرؤسى ئايـدز ،بـةجؤريَب
كــة كونــة زؤر وردة مايةرؤســةؤبيةكانى نةطةيــةن ريَطــة ئــةداتء
ئةهيَلت ظايرؤسى ئايدز ليَيانةوة هاتوو ضـؤ بةـات ،لةبـةر ئـةوةى
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ةــةبارةى كونــةكان طــةورةترن لــة ظايرؤســى ئايــدز بؤيــة كةســةكة
توشــى ظايرؤســـةكة دةبيَـــت ،بةتايبـــةتى لـــةكاتى بـــونى بـــرين لـــة
ئةندامة سيَةسـية كانيـدا ،هـةروةها لـةكاتى ئةريامـدانى كـردارى
سيَةســـيدا بـــؤى هةيـــة نةطةيةنةكـــة بـــدِريَتء كـــون ببيَـــت ،بـــةو
هؤيةشةوة دوبارة ئةبيَتة هؤى توش بون بة ظايرؤسةكة ،هةروةها
دواى ئةريامدانى كردارى سيَةسـيةكة ئـةم نةطةيةنـة دةرةريـامى
ليَةشــاندنيَةى زؤر فــراوانء طــةورة ئــةبيَت ئةوكاتــة ريَطــر نابيَــت
لــــةء ئــــاوة (شــــلة تؤو)ى كــــة ثرِيــــةتىء ظايرؤســــةكةى تيَدايــــة،
هــةروةها خويَندنــةوةكانء تويَذينــةوةكان جيَطىيــان كــردوة كــة
نةطةيـــةنى ث يشـــةى هـــةرطي ريَطـــر نابيَـــت  13لـــة طواســـتنةوةى
ظايرؤســـــــى ئايـــــــدزو ،دةرئةريامـــــــةكانى ئـــــــةم خويَندنـــــــةوةء
وتويَذينةوانـــة جيَطىيـــان كـــردوة كـــة ثةخشـــنامةو بالوكـــراوةى
خ مةتطوزاريــةكانى ئايــدز لــة ناوةنــدى زانيــارى ئايــدز لــة واتــة
يةكطرتوةكانةوة دةردةضيَت.
سياسةتة باوةرِثيَةراوةكانى دابةشةردنى نةطةيةنى ث يشةى لة
ئةفريقياو واتانى جيهانى طةشةسةندوو ئاماذة بـةوة ئـةدةن كـة
نةطةيةن سةالمةتء دلنياو بيَوةية لة ( )100%هـةر بؤيـةش نـاوى
ليَنــرا نةطةيــةنى نيَرينــة ،لةبــةربونى تايبةطةنــدى ثاراســتنى لــة
13

نةطةيةنى ث يشةى ريَطرى لة دوطيانىء سةبون ئـةكات ،بـةالم ريَطـرىء ثـاريَ ى ناكـات

لة ئايـدز ،ةـةبارةى ناوةنـدى كونـةكانى نةطةيـةن (()5ميةـرون)ة ،بـةالم ظايرؤسـى( ئـيو ئـاى
ظى)توش ةرى ئايدز  (0,1ميةرون) ة.
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نةخؤشــيةكان ،بــةالم لــة راســتيدا يــةكيَب لــة دة ( )10كــةس كــة
نةطةيةن بةكار ئةهيَنن توشى ئايدز بون ( ئةمة لة كاتيَةـدا ئةطـةر
بةشيَوةيةكى راستء دروستيش بةكاربيَت).
ريَــذةى ســةرنةكةوتنى ئةمــةش ريَذةيــةكى طــةورة لــة نةخؤشــية
كوشندةكان بةدواى خؤيدا ئةهيَنيَت.
يــــةكيَب لــــة شــــارةزايانء ثســــثؤرِانى هةســــتانةوةى سياســــةتى
رةواجــدان بــة نةطةيــةنى ث يشــةى وةك ثاريَ ةريَــب لــة نةخؤشــى
ئايدز ئةليَت(( :رات ضـية ئةطـةرتؤ وةرزشـى (بـازدان خؤهةلـدان)
لةهةوادا ئةريام بدةيتو ،ثيَت بوتريَت كة ثةرِةشوتةكةت بةِريَذةى
لة( )90%كاردةكات ،ئايا ئةم وةرزشة ئةريام ئةدةيت ؟ )) .
بؤيـــة ئيَمـــة ئـــةبينني كـــة رةواجـــدان بـــة نةطةيـــةنى ث يشـــةى بـــؤ
ثاراســـص نيـــة لـــة ئايـــدز ،ضـــونةة بةرِاســـتى نابيَتـــة ثـــارَي ةر لـــة
نةخؤشى ،بةلةو بؤ مةبةسـتى تـرة كـة ئـةويش ريَطـرى كردنـة لـة
دوطيانىء سةبون ،دةنطـؤى ئةمـةش لـة راثـؤرتيَةى بةِريَوةبـةرى
جيَبة جيَةارى سندوةى نةتةوة يةكطرتوةكان بؤ نيشتةجيَبون لة
سالى ( )2003ئةبينني كة لةو بارةيةوة ئةليَت:
(تيَةــةلةردنء كردنــةوة بــة يــةكى بةرنامــةكانى ظايرؤســى كــةمى
بــةرطرى مرؤيــى بــة نةخؤشــية طــوازراوة سيَةســيةكان لةِريَطــةى
ثةيوةنـــــدى سيَةســـــيةوة لـــــة طـــــة َ بةرنامـــــةكانى تةندروســـــتى
وةضةخســــــتنةوة (خســــــتنةوةى وةضــــــة) ئــــــةوة ســــــرتاتيذيةتة
ئةطورييَتء لةوانةية ببيَتة هؤى خستنة روى ضاكةردنى ريَطـةى
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خؤثاراسصء ضارةسـةر ،هـةروةك ضـؤن ئةبيَتـة هـؤى خسـتنةروى
بيَثيتىء كةم خستنةوةى وةضة)).
بــــةالم ســــةبارةت بــــة دواخســــتنى تةمــــةنى ئةريامــــدانى كــــارى
سيَةسيةوة ،ئيَمة سةرنجء تيَبينيمان هةيـة كـة ئـةوةى ثةشـيمان
ئةبيَتةوة لةمة سياسـةتةكان راسـت ئةبنـةوة دذو ثيَضـةوانةى ئـةم
ريَطةية ،ئةويش لة ذيَر ثةردةى ئازادى كةسيَتىء مـافى مرؤظـدا،
بةردةوام كؤنطرة يةك لة دواى يةكةكان بةندء  14برِطةيان تةرخان
كـــردوة تيايـــدا كـــردارى رؤشـــنبىى سيَةســـى بيَتـــة خـــوارر بـــؤ
ســالةكانى ث ـيَش ئةريامــدانى يةكــةم كــردارى سيَةســى ،ئةمــةش
ئةبيَتـــة هـــؤى دابةزانـــدنى تةمـــةنى ئةريامـــدانى كـــارى سيَةســـى
دةرةريـــامى ،لـــة ئـــةريامى ئـــةزمونيَب كـــة لـــة رؤشـــنبىكردنةوة
14

يةكيَب لةو بةندانة ((كيَشانى نةخشةى بةرنامةيةكى تايبةتء ديارى كراو ئارِاستةكراو

بؤ ثياوان لة هةموو تةمةنةكانء هةرزةكاران ...بةمةبةستى بةدةست ستنى زانيارى تةواوء
ءرد لــــة رةوشــــتى سيَةســــى ء خســــتنةوةى وةضــــةى ثــــاريَ راوء ليَثرســــراو! ئــــةوةش بــــة
بةكارهيَنانى خؤبةخشانة بؤ هؤكارة خؤثاراسـتنة ث يشـةية طوريـاوء كاريطـةرةكان بـؤ خـؤ
ثاراسص لة ظايرؤسى ئايدزء نةخؤشـيةكانى تـر كـة لـة ريَطـةى ثةيوةنديـة سيَةسـية كانـةوة
ئةطوازريَتةوة ،ئةمةش لة ريَطةى كؤمةليَب كـارةوة ئـةبيَت وةك ضـيَذبردن ،وةك بـةكارهيَنانى
نةطةيةنى ث يشةى (بةندى  108ز -ثةني) (لـة ذيَـر رؤشـنايى (زؤرثيَويسـت و بةناضـارى )
بـــؤ ةةدةغـــةء ريَطـــرى كـــردن لـــة حالةتـــةكانى دوطيـــانى نةويســـرتاو ،بالوبونـــةوةى خيَـــراى
نةخؤشى ئايـدزء نةخؤشـى تـر لـة نةخؤشـية طـوازراوة سيَةسـيةكان( ،بالوبونـةوةى دةسـت
دريَـــذى شـــيو اعتـــدائات)ى سيَةســـىء توندوتيـــذى ،ثيَويســـتة لةســـةر حةومةتـــةكان كـــة
ريَطرى بةةن لة سياسةتة نيشتمانيةكان لةسةر بناغةى تيَطةيشـتنى ضـاك بـؤ ثيَويسـتى بـؤ
ذيانى سيَةسى بـؤ مرؤظايـةتى بةرثرسـيارة))ء راسـتى رةوشـتى سيَةسـى ئيَسـتا)) (بةنـدى
 -37-7برِوانامةى كؤنطرةى نيشتةج بون).
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سةرضـــــــاوةى طرتبيَـــــــت ،بـــــــةردةوام سياســـــــةتةكانى نةتـــــــةوة
يــةكطرتوةكان مةبةســتيةتى كــة طــةورةترين ريَــذةى ثيَويســت لــة
نةطةيةنى ث يشةى دابةش بةـات هةرضـةندة ريَطـريش دةكـات لـة
دوطيانى-لةطـة َ تيَبينـى رؤشـنبىى سيَةسـى بـؤ هـةرزةكاران لـة
هةردوو رةطة ،بةالم بة دلنياييةوة ريَطرى ناكات (نابيَتة ريَطر) لـة
15
طواستنةوةى نةخؤشى ئايدز
هةرشـــــتيَةيش لـــــةذيَر ناوءنيشـــــانى (هؤشـــــيارى سيَةســـــى)دا
دانرابيَــت كــة ئةمينــدارى طشــتى نةتــةوة يــةكطرتوةكان جــةختى
لةســـةر كردؤتـــةوةء زؤربـــةى زؤرى ءتـ ـة بةشـــداربوةكانى واتـــة
15

كليَساى ك ثوةيكى ء ظاتيةـان بـةكارهيَنانى نةطةيـةنى ث يشـةى رةدئةكةنـةوةو ،ئـةبينن

كة ئايدز زياد ئةكات بة هؤى بةدةست خسص و ثةيـداكردنى ئـةو نةطةيـةنى ث يشـةيةوةية،
هـةروةها يـةكيَب لـة (كرادلـة) ى ظاتيةـان ئـةليَت :نةطةيـةن (ثـاريَ ةر نيـة) نابيَتـة ثـاريَ ةر لــة
نةخؤشى ئايدز ،لةوانةشة ببيَتة يارمةتيدةريَب لة سةر بالو بونةوة (لةوانةيـة يارمـةتى بـالو
بونــةوةش بــدات) BBCء ة ئــةم (وتانــة) ةســانةش لــة دةنطى(رِاديــؤ) ثةخشــةراء لةاليــةن
ريَة ـــراوى تةندروســـتى جيهانيـــةوة طويَبيســـتى بـــونء وتيـــان نامـــةو وتـــةكانى كاردينـــا
مةترسيدارة ،بؤية وةالميان دايةوةو وتيان :كاريطةرى نةطةيةن ئةطاتة ( )90%ئةطـةر بيَـتء
بةشـيَوةيةكى راســتء دروســت بــةكار بهيَنريَتــو ،لــة ( )10%شــى ســةركةوتوو نابيَــت بــةهؤى
خراث بةكارهيَنانيةوة(يان بةكارنةهيَنانى بةشيَوةيةكى راستء) ،هةر بؤيـةش كاردينـاليش
وةالمى دانةوةء ءتى (:هةرطي (نةطةيةن كونـدوم) لـة ( )100%ثـاريَ ةر نابيَـت ضـونةة ئـةوة
طومرِاكــةرةو ،زؤر ترســناكء مةترســيدارة ةســةكردن لةســةر (سيَةســى ســةالمةتء دلنيــا)
ضونةة ئةوة (رؤي بينينيَةة) شياوى رةضاوكردنة.
*سـةيرىAids News Service Aids Information Center September 2 :
1994
*س ـةيرى :راثــؤرتى نةتــةوة يــةكطرتوةكان بةــة Repot on the Global AIDS
– Epidemic 2006بةشى . 6
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خؤرئاواييـــةكان لـــة كـــؤنطرةى نةتـــةوة يـــةكطرتوةكان لـــة مـــانطى
(يونيؤ)ى سالى 2006دا دةرئةكـةويَت كـةوا تيَطةيشـتنى وشـةى
خؤرئـــاوايىء بـــة خؤرئـــاوايى كـــردن) ،ئـــةوة (هؤشـــيارى) يـــةكى
مةبةستدارة بـؤ البردنـى ثـةردةكانى ةيـةمء ثا ـاوة ماوةكـان لـة
(كؤســ ـ ء تةطــــةرةكان) كــــة وةك بؤضــــونء تيَرِوانينــــى نةتــــةوة
يــةكطرتوةكان وايــة –وةســتاوة لةســةر بــارى كؤمةاليــةتى لــة روى
بالوبونــــةوةى بةدرِةوشــــتىء داويَــــن ثيســــى لةســــةر جيــــاوازى
ئاســــتةكانء لــــةنيَوان تــــةواوى تةمةنــــة جياوازةكــــان ،ئــــةوةش
يةكئةطريَتــــــةوة لةطــــــة َ ئــــــةوةى كــــــة زانــــــراوة لــــــة كــــــؤنطرة
نيَودةولةتيةكانى تر.
هة َسء كةوتى جيهاناةرارى ةطةلَ نةخؤشى ئاردزدا
رؤذ ئــــــاوا وةك شارســـــــتانيةتيَةى دةســـــــةالتدارو طـــــــةورةو زا َ
سةثاندويةتى بةسةرماناء ثيَويستى كردوة لةسةرمان ء– بةسةر
هــةموو جيهانيش ـدا ســةثاندويةتى -ئــةم فةلســةفةى خؤيــة كات ـ
كـــردى بـــة جيهـــانى (بـــة جيهـــانى كـــردن)و ،مـــؤرء درو ـــةكانى
نةتــةوة يــةكطرتوةكانى دانــا لةســةرى 16ســةرةرِاى ئــةوةش لةطــة َ
ئةوةشـدا ئـيشء كـارء كاروبــارى سـةرةكىء بنـةرِةتى برِيـارى لــة
 UN Charterنةتةوة يةكطرتوةكان -كة دةةى برِوانامةى
ســةر داوة -بريتيــة لــة(( :ثاريَ طــارى كــردن لــة جــؤرى مرؤيــىء
رؤشنبىى نةتةوةكانء طةالن))
16
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مةطــةر ئــةوة نيــة سياســةتةكانى بريتــى بــوة لــة كورتــة ثشــةنينى
دةرونـــــــى طـــــــة ء نةتـــــــةوة جياوازةكـــــــان بـــــــةهؤى هؤكـــــــارة
دياريةراوةكانــــةوة لــــة بــــةرةنطارو روبةرِووبونــــةوةى نةخؤشــــى
ئايــدزدا ،كــة بريتيــة لــة هؤكارةكــانى جيَطىكردنــى الوازى كــةلب
وسود ،ئيرت يان لة واتانى رؤذئـاوا بيَـت -كـة نةخؤشـيةكةى تيـا
طةشـــةى كـــردوةو بالوبؤتـــةوة -يـــان لـــةو واتانـــةى كـــة ثشـــتيان
بةســـتوة بـــةم هؤكارانـــة  ،هةرضـــةندة فةـــرو بـــىء فةلســـةفةكانى
رؤذئــاوا ،بـــةلةو كـــارو كردةوةكـــانء ئـــيشء كارةكـــانى لةســـةرى
ئةوةستيَت -شايانى ئةوةية كـة ئيَمـة زؤر طرنطـى ثيَبـدةين -ئـا
ئــةوة حــة ء مافيانــة لــة هةلبــذاردنء لــة جياوازيبونــدا ،خـــواى
ثــــــةروةردطار ئةفــــــةرمور ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱐﱒ
ﱑ
ﱇﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱈ
ﱆ
ﱓﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ
ﱔ
ﱝ ﱞ ﱠ هود119 - 118 :
( )118خؤ ئةطةر ثةروةردطارت بيويستاية هـةموو خـةلةَ ناضـار
دةكــرد تــا يةكثارضــة ئيمانــداربن ،بــةام ئــةو زاتــة لةبــةر هــةزاران
حيةمـــــةتء دانـــــايَ ئـــــازادي داونـــــةت  ،ئـــــةوانيش بـــــةردةوام
جياوازيء كيَشةيان لةناودا هةية...
( )119جطة لةوانةي كة شايستةن كـة ثـةوةردطارت رةمحيـان ثـََ
بةـــاتء بـــةزةيَ ثيايانـــدا بيَتـــةوةو ،هـــةر بـــؤ ئـــةو مةبةســـتةش
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دروسيت كردوون (واتـة ئـازادي داونـةتََء سةرثشـةَ كـردوونء
ثةيامء ثيَغةمبةرانيشَ بؤ ناردوون تا خؤيـان بـة ويسـيت خؤيـان
ريَبازي بةهةشـت هةلبـذيَرن ئـةوانيش هةليانبـذاردووة) لةاليـةكى
ترةوة خواي طةورة برِياريداوة كة سةرئةريام دؤزة ثرِدةكات لة
سةرجةم ئةو جنؤكةء خةلةـة بـََ ديـنء سـتةمةارةي كـة ريَبـازي
بََ ديينء خوانةناسَء ستةم هةلدةبذيَرن.
بـــةالم بانطيَشـــتيان نـــةكردين بـــؤ ئــةو فةلســـةفانة ،ئـــةوةبوو ئـــةو
هةموو هةولة خيَراو ضاثوكانةمان بينى بؤ بة زؤر سةثاندنى ئـةو
فةلسةفانةء كاروكردةوانـة بةسـةرمانا لـة جيهـانى ئيسـالميماندا،
لـــــة ريَطـــــةى برِوانامـــــةى نيَودةولـــــةتى كـــــة دةســـــتةى نةتـــــةوة
يــةكطرتوةكان دةريئةكــةن ،جيَبــةجيَةارى هــةموو هؤكارةكــان لــة
(ئــــــارةزوو وهانــــــدان و ترســــــاندن) لــــــة ثيَنــــــاو بــــــةِريَوةبردنء
جيَبةجيَةردنى.
هة َساااوكةوت ةطاااةلَ دةرةجناااامى كيَشاااةكان باااةب
هؤكارةكانيان.
لة طرنطرتين ووشةى رؤشنبىى خؤرئاوا –كة (فةلسةفةى نةتةوة
يــةكطرتوةكان بــؤ بةرهةلســتىء بةرةنطاربونــةوةى ثــةتاى ئايــدز)
تــةرخانء ثيشةةشــى كــردوة -بريتيــة لــة هــةلسء كــةوت لةطــة َ
كيَشــةوداوا و خواســتى نةخؤشــيةكة ،بــةلةو بــة تــةكنيب كردنــى
هؤكارةكـانى لةســةر ئـةم بناغةيــة هـةلسء كــةوت دةكريَـت لةطــة َ
دةرةريامةكانى كيَشةى بالوبونةوةى نةخؤشى ئايدز ،نةك لةطة َ
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هؤكارةكـــــةى كـــــة بريتيـــــة لـــــة بالوبونـــــةوةى داويَـــــن ثيســـــىء
بةدرِةوشتىء يان بالو بونةوةى مادة هؤشبةرةكان.
جيــاوازى ســةرةكى لــةنيَوان ديــدو تيَرِوانينــى ئيســالمىء ديــدو
بؤضــونى رؤذئــاوايى بــؤ روبةرِوبونــةوةو بةرةنطاربونــةوةى ئايــدز:
ئيســـالم ضارةســـةرى كيَشـــةكان ئـــةكات بـــة شــيَوةى ضارةســـةرى
ريشـــةيى ،لـــة كاتيَةـــدا كـــة هـــةر لـــة بناغـــةدا ريَطـــرىء ةةدةغـــةى
هؤكــارى نةخؤشــيةكة ئــةكات بــة ياســا ء ةةدةغــةكردنى زينــاء
بةدرِةوشــتىء ئةريامــدانى سيَةســى نــاوازةو نــامؤو نادروســتء
هــةموو ئــةو شــتانةى (هؤكارانــةى) ئةبنــة هــؤى ئــةو كارانــة ،ئــةو
كارةى كةوا ويَناى ثاراستنى راسـتةةينة ئـةكات لـة توشـبوون بـة
نةخؤشية سيَةسيةكان.
ثةررِةء بةرنامةى ئيسالمى ة روبةرِوبونةوةو
بةرةنااربونةوةى نةخؤشى ئاردز
بةرنامــةو ياســاى ئيســالمى لــة روبةرِوبونــةوةو بةرةنطاربونــةوةى
نةخؤشـــى ئايـــدزدا هةلئةسـ ـيَتء وةســـتاوة لةســـةر كؤمـــةليَب لـــة
مســــــــلمات بةلطةنةويســــــــتى طريَبةســــــــتىء فةلســــــــةفى لــــــــة
كؤبونـــةوةكانء ســـونةتء ياســـاى ئاوةدانةردنـــةوةء ثةيوةنديـــة
كؤمةاليةتيـــــةكانء ،لـــــة ســـــةر كؤمـــــةليَب لـــــة ياســـــاو بنةـــــةى
فةرمانرِةوايى لة روانطةء تيَرِوانني بؤ س بنةرِةتء بنةما :مرؤظ،
بونــةوةر ،ذيــان ،ئــةو بنةمايانــة كــة ثةيوةنديةكــةى يةكئةطريَتــةوة
لةطـــــــة َ خـــــــواو شـــــــةري ةتة فةرمانرِةواكـــــــةى ،ديـــــــاريةردنى
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سةرضــاوةكانى ياســادانانء ثيَــوةرء ثيَوانــةى راســتىء ش ـيَوازى
ثةيوةنديــــــة كؤمةاليةتيــــــةكان لــــــة نيَــــــوان مرؤظــــــدا ،هــــــةروةها
يةكتاثةرســـــتى خـــــواى ثـــــةروةردطارى جيهانيـــــانء ،ثيَـــــوةرى
شـــةري ةتى ئيســـالمى ،ســـؤزو بـــةزةيى لـــة نيَـــوان مرؤظـــدا وةك
شــيَوازيَةى فــةرمانرِةوا بــؤ ثةيوةنديــةكانى نيَــوان خــةلةى ،لــةم
ضوارضــ ـيَوة طشــــتيةدا ثــــةيرِةو بةرنامــــةى ئيســــالمى ديَــــت بــــؤ
روبةرِوبونةوةو بةرةنطاربونةوةى نةخؤشـى ئايـدز ،لـةو روةوة كـة
ثاراســـتنى جةســـتةء ثاريَ طـــارى كـــردن لـــة جةســـتة يةكيَةـــة لـــة
طرنطرتين مةبةسـتةكانى ئيسـالمى ثـىؤزو ،يةكيَةـة لـة طـرنطرتين
ريَطةى هيَ كة ثيَغةمبـةر( )لـةو بارةيـةوة ئةفـةرمور( :املدم ض
اة وىضخريض احبضاىلضاهللض د ضاملدم ضاة داي )ض موسـل ريوايـةتى
كردوة.
طــــــرنطرتين جياوازيــــــةك لــــــة نيَــــــوان بةرنامــــــةى ئيســــــالمىء
سياســةتةكانى نةتــةوة يــةكطرتوةكان لــة ضارةســةركردنى ثــةتاى
ئايدزدا لةوةدا خؤى ئةبينيَتةوة كة بةرنامـةو ثـةيرِةوى ئيسـالمى
كار لةسـةر وشـب كردنـى ضـاوطى نةخؤشـيةكةء ضارةسـةركردنى
سةرضـــاوةكان ئـــةكاتء ،شـــةرِء نةطريســـىء خراثيـــةكانى دةورة
ئــةدات ناهيَلـ تةشــةنة بةــات ،لةكاتيَةــدا سياســةتةكانى نةتــةوة
يةكطرتوةكان ثاريَ طارى ضاوطى نةخؤشيةكة –بة بـةرطرى كـردن
ئـــيرت ئـــةوةى ثيَـــى ئـــةوتريَت مـــافى هاورِةطـــةز بـــازانء ئـــازادى
سيَةســـى -ء كـــار ئـــةكات لةســـةر طرانـــى ونارِةحـــةتى هـــةلسء
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كــةوت لةطــة َ ثا ــاوةو شــويَنةوار –بــة ةونــة تةبــةنى كردنــى
بالوكردنـــــةوةى نةطةيـــــةنى ث يشـــــةى -ئةمـــــةش لـــــة دةرطـــــاى
ثاريَ طــارى كــردن لــة ئــازادى تاكــةكان ،لةكاتيَةــدا كــة مافــةكانى
طــــــة ء نةتــــــةوةكانء واتــــــةكان تيايــــــدا ثيَشــــ ـَي دةكريَــــــتء
تيَةدةشــةيَنريَت ،هــةو َ ئــةدات كــة بــةرطرى بةــات لــة ســةثاندنى
شيَوةو شيَوازى ذيانى رؤذئاوايى بةسةر هةموو جيهاندا.
بةرناماااةى ئيساااالم اااة (ضااااككردن و رِرَكخسااانت و
رِاستكردنةوة)ى ئارةزوو (غةررزة)كانى مرؤظ.
لـة راسـتيَتى ئيسـالمى ثـىؤز ئةوةيــة كـة بةرِاسـتى شـوانى حــةزو
ئارةزوةكانى مرؤظايةتيةو ،تةنيا تاكة دةرطايـةكى بـؤ كردؤتـةوةو
ئامادةء ءاالى كردوة بؤ خالى كردنةوةى وزةو تواناكـانىء ضـيَذ
وةرطــرتن لــة تــامء خؤشــيةكانىء لــة طرنطرتينــى ئــةم خؤشــىء
ئارةزوانـة :خؤشـىء ئـارةزوى سيَةسـى ،هـةر بؤيـة سـنورو ضـوار
ضيَوةيةكى ثاكء جوانء ريَبء ثيَةى بؤ ديارى كـردوة لـة ريَطـةى
ثةيوةست بونء ثةيوةندى نيَوان ثياوء ذندا بة ثةميان نامةيةكى
بــــــةهيَ و تونــــــدء ئةســــــتور دةورة دراو بــــــة بــــــةزةيىء ســــــؤزء
خؤشةويســتى ،دانثيَــدانراوة بــةوةى كــة ئــةم ثةيوةنديــة تؤكمةيــة
ثيَويستيةكة لة ثيَويستيةكانى ذيان وةك نانء خواردنء ثؤشاك،
لةو بارةيةوة خواى ثةروةردطار ئةفـةرمور ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﱉ ﱊ
ﱎ ...ﲊ ﱠ البقرة187 :
ﱏ
ﱋﱌﱍ
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(()187ئةوان وةك ثؤشاك وان بؤ ئيَوةو ئيَـوةش وةك ثؤشـاك وان
بؤ ئةوان .)...
بةلةو دةربرِينةكانى ةورئانى ثىؤز سةبارةت بة بنضينةو بناغـةى
دروستةردنء هيَنانة بون ،بـةوةى كـة خـواى ثـةروةردطار ئيَمـةى
لة تةنها يةك نةفس دروست كردوة لةويشةوة خيَ ان (هاوسةر)ى
بـــؤ دروســـت كـــرد ،ئةمـــةش بةلطةيـــةكى رونء ئاشـــةراية لةســـةر
ريَةةـــةوتن لـــة مـــةي ء ويســـتء حـــةزو ثيَداويســـيت ئةنـــدامىء
دةرونى ،ئيرت ئةطةر بة واتاى ئةوةى كة ذن بةشيَةة لـة ثيـاو ئـةوا
ثيَويستى بة تةواو بونة ضى كةمة بـؤى تـةواو بةريَـت ضـونةة ذن
ثيَويستى بة ثةيوةستبونء نوسان هةية بة هةموو طشـتةوة ،يـان
بة واتاى ئةوةى كة ذنء ثياو دروستةراون لة يةك بنضينةو بناغة
كـــــة دلنيـــــا ئـــــةبيَت لـــــة ثةيوةنـــــدى ن يةىءبـــــةزةيى و ســـــؤزو
خؤشةويستى فرتى (زطماكى) لة نيَوانياندا ،ئيسـالمى ثـىؤز بـةو
ثيــــاوةى كــــة ثةيوةســــتة بــــة ذنيَةــــةوة ثيَــــى ئــــةوتريَت (زوجــــا
هاوســـةرى ذن) ،هـــةروةها بـــةم ذنـــةش دوبـــارة ئـــةوتريَت (زو
هاوسةرى ثياو (خيَ ان) ،ئةمـةش مانـاى ئـةوة ئةطـةيَن كـة ويَنـا
ناكريَـــتء ناماةوليـــة يـــةكيَةيان لـــةوى تـــر جيـــا ببيَتـــةوة ،بؤيـــة
ئيســــالمى ثــــىؤز ضــــةند مةبةســــتيَةى بــــةرزو بــــاالى بــــؤ ئــــةم
هاوسةرطىية ديارى كردوة:
 -1لة طرنطرتينيان مانةوةى وةضةو بةيةكطةيشـتنةوةى نـةوةكان
يةك لةدواى يةك بةردةوام بون لة ذيان ئةمةش بة رونـى ديـارة لـة
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فـــــةرموودةو وتـــــةى خـــــواى ثـــــةروةردطارء ةورئـــــانى ثـــــىؤزدا
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱑ ...ﱟ ﱠ النساء1 :
ﱒ
ﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
( )1ئةى خةلةينة لة خةشـ ء نـارِةزايى ئـةو ثـةروةردطارةتان خـؤ
بثاريَ ن كة ئيَوةى لة تاكة كةسيَب بةديهيَناوة ،هةر لـةو كةسـةش
هاوســــةرةكةى بــــةديهيَناوةء ثاشــــان لــــة نيَــــوان هةردووكيانــــدا
ثيــاوانء ئافرةتــانى زؤرى بــةدى هيَنــاوة .هــةروةها لــة ئايــةتيَةى
تردا ئةفـةرمور ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ
ﳖﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝ
ﳞ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﱠ
ﳟ
النحل72 :
( )72هةروةها سةرنج بدةن كة ضؤن خواى طةورة هـةر لـة خؤتـان
هاوسةرى بؤ فةراهةم هيَناون تا تةواوكارى يةكرتبن و ،لة ريَطةى
ئةوانةوة كورِو كورِةزاو كوء كضةزاى ثىَ بةخشيون و ،لـة هـةموو
نازوو ني مةتيَةى مادىء مةعنةوى بةهرةمةندى كـردوون و ،ئايـا
راســتة زؤربــةى ئــةو خةلةــة باوةرِيــان بــة شــتى بــةتا َء ناحــة
هةبيَتء ناشةورو سـوثاس ناثـةريَ بن بةرانبـةر ئـةو هـةموو نـازو
ني مةتانةى كة خواى طةورة ثيَى بةخشيون .
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لة ئايةتيَةى تردا ئةفةرمور ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ
ﲵ ...ﳂ ﱠ البقرة223 :
ﲶ
ﲲﲳﲴ
( )223ذنانى هاوسةرتان وةك كيَلطةوان بؤتانء شـويَنى ضـاندنى
وةضــــــةن و ،جابةهةرشـــــيَوةيةك دةتانــــــةويَت تــــــؤو بوةشــــ ـيَننة
كيَلطةكةتانةوة بـةهيواى بةرهـةم و ،هةولبـدةن دةسـت ثيَشـةةرى
بةــة ن و ،هاوســةرى ضــاكء خوانــاس هةلبــذيَرن و ،لــةوةودواش
دوعــاء ن ـ اى بــةردةوام بةــةنء ث ـيَش ضــوونة اليــان بل ـيَن ( اةلدده ض
جعبعدد د ضاةشددددي ض جعددددبضاةشددددي ض رز عدد د ض) واتــــة :خوايــــة
شــةيتاةان ل ـََ دور ــةرةوةء هــةر ضيةكيشــمان بيَدةبةخشــيت
لةشــةيتان بــةدوورى بطــرة و ،لــةخواى طــةورة برتســرنء خؤتــان
لةطوناهو خراثة بثاريَ نء ضاك ب اننء دلنيابن كة ئيَوة بةديدارى
خواى طةورة شاددةبن و ،ئةم مذدةيةش بدة بة ئيماندران .
ناكررء نابيَت بؤ جوتياريَب زةويةك بضيَنيَتء لة دوايـدا ،ثاشـان
داواى بةروبومء سةمةرةكةى نةكات مةحالة شـتى ءا نـةبوةو ،لـة
فةرموودةيــــةكى ثيَغةمبــــةرى خؤشةويســــتدا ( )ئةفــــةرمور:
[تز جدددواضاةوةدددووضاةدددوو وضردددمنىض كد د ثرض كد د ض ]...لـــة ســـونةنى
النسائى دا هاتوة.
 -2يــــةكيَةى تــــر لــــة مةبةســــتةكانى هاوســــةرطىى بريتيــــة لــــة
هيَنانــةدى ثــاكيَتىء ثاكــداويَنىء تيَركردنــى سيَةســىء لةاليــةن
هةريــــةك لــــة هاوســــةرةكان ،بــــة جؤريَــــب كــــة هــــيو كاميَةيــــان
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(هةريــةكيَةيان) بــى لــة خيانــةتء ناثــاكى والدانء هيَــرش كردنــة
سةر ناموسى يةكرت نةكةنةوة.
 -3يـةكيَةى تــر لــة مةبةســتةكان بريتيــة لــة هيَنانــة دى طوريــانء
تــةبايى لةطــة َ يــةكرتودابينةردنى ئــارامى دةرونــى بؤيــةكرت ،بــؤ
ئةوةى هةريةكيَةيان ئامادةبيَت بـؤ كـاركردنء بةرهـةمى بـةردارء
بةسود بؤ خؤيانء بؤ نةتةوةو طةلةكةيان بةدةست بهيَنن ،خـواى
طــةورة لــة ةورئــانى ثــىؤزدا ئةفــةرمور :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ
ﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃ
ﲆﲈﲉﲊﲋﲌ
ﲇ
ﲄﲅ
ﲍ ﲎ ﱠ الروم21 :
( )21هــةروةها يــةكيَةى تــر لــة موعجي ةكــانى تــرى خــواى طــةورة
ئةوةية كة هةر لة خؤتان هاوسةرى بؤ بةدى هيَناون تا لة ثاليداو
لــة ســايةيدا ئــارام بطــرن و ،ســؤزو خؤشةويســتىء ميهرةبــانى لــة
نيَوانتانــدا بــةرثا كــردووة ،بةرِاســتى ئــا لــةوةدا بةلطــةو نيشــانةى
زؤر هةية بؤ كةسانيَب كةيَ دةكةنةوة ( لة ثةيوةنـدى نيَـوان ذنء
ميَردو ئاسةوارو بةرهةمةكانى لة مندا َء نةوةو كـورِةزاء كضـةزاو
 ...هتد) .
ئيسالمء ئاسانكارى ة ثرؤسةى هاوسةرطريردا
تــاوةكو ئــةم مةبةســتة ديَتــةدىء بــة ئامــانج ئــةطات ئيســالم زؤر
ئاســانةارىء كارئاســانى لــة كاروبــارو ثرؤســةى هاوســةرطىيدا
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كــــردوة بــــؤ ئــــةوةى هــــةموو بـــرِو بيــــانووء كــــونء كةلةبــــةريَةى
بةدرِةوشتىء خراثةكارى بطريَت ،تاوةكو (ئـافرةت ذن) نـةكريَت
و نةبيَتـة كااليـةكء كـرِينء فرؤشـتنى ثيَـوة بةريَـت ،بـةلةو ببيَتـة
ئــةو هاوِريَيــةى كــةوا ئةبيَتــة ثالنــةريَب بــؤ ثيــاوء هاوســةر...كة
تــةعبى لــة هاوســةرطىى ئــةكات لةطةليــدا ،لةبــةر ئــةوة ويســتء
ئــــارةزوى هةيــــة لــــة طــــرانء ةــــورس نــــةكردن لــــة مارةييةكةيــــدا
َ ًض
َ حِضَ َرك
َ َضاةعِّك
َعْظ
ثيَغةمبةرى خؤشةويست ( )ئةفةرمور( :إِ َّضأ
َأ ْيسَدد درمُمض ممْنَدد د ًض) مةســــنةدى ئيمــــام ئةمحــــةد فــــةرمودةى ذمــــارة
(.)25264
ئـــ ـةم ئاســـــانةارىء ريَنمونيانـــــةى ئيســـــالمى ثـــــىؤز دةرطـــــاى
خراثةكارىء داويَن ثيسىء بةدرِةوشـتى ء دوذمنايـةتىء شـةرِء
كوشتار لةسةر زةويدا دادةخـات ،هـةروةها سـنورء حـةدى زينـاو
داويَن ثيسى لة ئيسالمدا زؤر تونـدو سـةختء دذوارة ،ئـةو كـات
هؤكارةكانى ئيسبات بونء سةملاندنى دوبارة زؤر ةورسء طـران
ئـــةبيَت ،كـــة ئةمـــةش بـــؤ ثاراســـصء ثاريَ طـــارى لـــة كةرامـــةتى
ئينســانة ،تــاوةكوو خــةلةى بــةب بةلطــةء رونةردنــةوة نــةتوانيَت
تؤمةتء بوختان بؤ كةسانيرت هةلبةسص.
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شيَوةء شيَوازة ناثةسةندةكان ة شةررعةتء بةرنامةى
ئيسالميدا.
 -1هاوسةرطىى (هاوشيَوةيى هاورِةطةزى).
لةم ريَبازء باوةرِةدا كورتء ثـوختى ئةكـةين كـةوا هـيو ريَطةيـةك
نية بؤ دروست بونى خيَ ان ،تةنها مةطةر لة ريَطةى ذنء ثياوةءة
بيَت ،بؤية هيو مـاوةو بواريَـب لـة ئيسـالمدا نيـة بـؤ هاوسـةرطىى
(هاوشيَوةيى هاورِةطةزى) ،هـةروةها هـيو مـاوةو بواريَـب نيـة بـؤ
ئةريامدانء كردنـى هةلـةو تـاوانء هـةر رةفتاريَـب كـة لـةم ريَسـاو
ياســاو ريَبءثيَةيــة دةربض ـيَتء ،ئاطاداركردنــةوةى لــةم دةرضــونة
يةكالكةرةوة ئةبيَت ،بةوةى كة نةهى كردوة لة ن يـب كةوتنـةوةى
هةســت ئــةكات كــة وةك (طيانــدار ئــاذةليَةى) درِنــدة ئةطــةر مــرؤظ
ليَى ن يب بةةويتةوة راوى ئةكاتء ئةيطريَت لةم بارةيةوة خـواى
طةورة لة ةورئانى ثىؤزدا ئةفةرمويَت :ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﲠ ﲹ ﲺ ﲻ
ﳁ ...ﳑ ﱠ األنعام151 :
ﳂ
ﲼﲽﲾﲿﳀ
( ( )151ئـــةى حممـــد ( )ثيَيـــان بلـ ـىَ خةلةينـــة وةرن بـــا ئـــةو
شـــتانةتان بـــؤ بـــاس بةـــةم كـــة ثـــةروةردطارتان لةســـةرى حـــةرام
كردوون ( ضوارهةم ) ن يةى هيو جؤرة تاوانء طوناهيَب مةكـةون
و ،ض ئةوانةى بـة ئاشـةرا ئـةريام دةدريَـن و ،يـان ئةوانـةى كـة لـة
ثـــةنهانىء نهيَنيــــدا ئــــةريام دةدريَـــن و ،يــــاخود لــــة نــــا ء د َء
دةرونةكاندا دروست دةبيَت .
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ثيَغةمبــــةرى ئــــازي ()ء هؤشــــدارى وريــــايى داوة لــــة زيانــــة
تةندروســــــتيةكانء ثــــــةتاو درمــــــة طشــــــتيةكان كــــــة وةســــــتاوة
لةســــةرئةريامى بالوبونــــةوةى داويَــــن ثيســــىء بةدرِةوشــــتىء
خراثـــةكارى لـــة هـــةر كؤمةلطةيةكـــدا كـــة ئةفـــةرمور[ :ملضتظدددرض
اةف حشدد ضيفض دددوحض دددطضح دددىضيالعددواض هدد ضاالضرشدد ضضرددديه ضاة دد عو ض
اال ج عضاة ىضملضتك ض تضيفضاسةره ضاة ي ض دواض] سـنن ابـن
ماجة  ...فةرمودةى ذمارة (.)4155
ءشةى تاعون تـةواو جيَبـةج ئـةبيَت بةسـةر نةخؤشـى ئايـدزدا،
دةركةوتنى بةدرِةوشـتىء ئاشـةراكردنىء بالوكردنـةوةى لةسـةر
شــيَوةى دةســـتةيةكى داويَنثـــيسء بةدرِةوشـــتء ئةريامــدةرانى
سيَةســى نــاوازةو نــامؤء ناسروشــتء داشــبنريَت بــة مافيَــب لــة
مافــةكانى مــرؤظ ئــةوة بوةتــة هؤكــار بــؤ ئــةو تاعونــة ،كــة ةورئــانى
ثىؤز ئـةم سيَةسـى نـاوازةو نـامؤء ناسروشـتةى دانـاوة بـةداويَن
ثيسيىء بةدرِةوشتىء خراثةكارى كة لة ثـيَش ةـةومء طـة هـود
(ســـةالمى خـــواى لــََ بيَـــت) هـــيو كةســيَب ئـــةريامى نـــةداوة كـــة
ثيَغةمبةرةكـــــةيان (ســـــةالمى خـــــواى لـــ ـََ بيَـــــت) ئةفـــــةرمويَت :ﭐ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ
ﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳ
ﲸﲺﲻﲼﲽ
ﲹ
ﲴﲵﲶﲷ
ﲾ ﱠ األعراف81 – 80 :
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( ( )80لــو ) ثيَغةمبــةريش بــة ةةومةكــةىءء ت :ئــةم شــةروا َ
ثيســـىء بـــةد رةوشـــتيةى ئيَـــوة دةســـتان داوةتـ ـىَ كةسـ ـيَب لـــةم
جيهانةدا ثيَش ئيَوة كارى ةيَ ةونى لةو شيَوةيةى نةكردووة ....
( )81كــةى ثةســـةندء دروســـتة ئيَــوة ئـــارةزوى جينســـى خؤتـــان
لةطة َ نيَرينةدا ئةريام بدةنء واز لة ذنانى هاوسةرتان بهيَنن و،
لة راستيدا ئيَوة كةسانيَةى لة سنور دةرضوو نالةبارن .
هـــةروةها ثيَغةمبةرةكـــةيان ليَيـــان دوبـــارة ئةكاتـــةوة هةرِةشـــةيان
ليَــــدةكات لةســــةر ئــــةم كــــارو كــــردةوة ضــــةثة َء ةيَ ةونانــــةيان
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ
ﱯ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱠ الشععععععععععراء:
ﱰ
ﱬﱭﱮ
166 - 165
( )165كةى ئةوة راستة ،كةى ئـةوة جوانـة ،كـةى ئـةوة ثةسـةندة
و ،ئيَوة دةستتان داوةتة نيَربازىء كارى سيَةسى خؤتـان لةطـة َ
نيَردا ئةريام دةدةن؟!(..ئاذةان بةو شيَوةية ناكةن).
( )166كــةى ئــةوة راســتة وازتــان لــة هاوســةرةكانتان هيَنــاوة كــة
ثــةروةردطارتان ئــةوانى بــؤ دروســت كــردونء ئــةوانى بــؤ حــةا َ
كردون بـؤ تيَركردنـى ئـةو غـةري ةو داخوازيـةتان ،بةرِاسـتى ئيَـوة
بةهؤى ئةو طوناهو تاوانةتانةوة لة سنور دةرضون.
كات ـ هــةر بــةردةوامء ســور بــون لةســةر خراثةكاريةكــةيان ةددو ض
ثيَغةمبةر (سةالمى خواى لةسةر بيَت)ء ئةوانةى لةطةليدا بون بـة
ثــاكء خــاويَنء ثــاك داويَنيــان دانــانء ،زؤر طالتــةو الةرتيــان بــة
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ئاطاداركردنـــةوة خواييـــةكان ئـــةهات ،بؤيـــة خـــواى ثـــةروةردطار
فةرمانى كرد بة ثيَغةمبةرةكةيان (سةالمى خواى لةسةر بيَت) كـة
لـــة بةشـ ـيَةى شـــةودا بـ ـرِؤن بـــةج بهـ ـيَلن ضـــونةة كـــاتء وادةء
بـةليَنيان ســبةين بةيانيــة ئـةوجا سـ اكةيان ئــةدريَتء جيَبــةج
ئـــةكريَت لةاليــــةن خـــواى طــــةورةوة.ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱐﱒﱓﱔﱕﱖ
ﱑ
ﱌﱍﱎﱏ
ﱗ ﱠ هود83 - 82 :
( )82ئةوســــا ئــــيرت لــــة وادةي ديــــاريةراودا كــــاتَ ئةريامــــدانَ
فـــةرمانَ ئيَمـــة هـــاتء ،شارؤضـــةةكةياةان ذيَـــرةء ذووركـــردء
ثاشـــانيش بـــة ةـــورِي ســـوركراوي وةك بـــةرد ضـــني لةســـةر ضـــني
بةردبارانيشمان كردن.
( )83هةموو ئةو بةردانة ديـاري كرابـوون لـة اليـةن ثـةروةردطاري
تؤوة ئةي حممد()و ،ئةي ئيماندارو ،ناوي لةسـةر نوسـرا بـوو
كة بدات بةسـةر تـةوةَ سـةري هةريـةك لـةو شـةرِوا َ ثيسـانةداو،
ئةو جؤرة تؤلةء س اء بةاية لةو جؤرة سـتةمةارانةوة لـة هـةموو
زةمانء زةمينيَةدا وةنةبيَت بةدوور بيَت!!.
بةوشيَوةية ةورئـانى ثـىؤز ئاطـادارى هـةموو ئـةو كةسـانة ئـةكات
كة كردةوةى ةةومى ةدو ض ئةكـةنء دوبـارةى ئةكةنـةوة كـة بـةهؤى
ئةوانــةوةو بةوانيشــةوة خــوا زةوى ســةرو (ذيَــر خــوار) تــةختء
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ءيَــران ئــةكاتء ،بــةرد بارانيــان ئــةكات بــة بــةرديَب كــة لــة (ةــورِي
ســوركراوي وةك بــةرد دروســت كــراوةء ،وةسفيشــيان ئــةكات بــة
زال ء ستةمةار ،بؤية ئةم ثاداشتة دور نيـة بـؤ زالـ ء سـتةمةاران
هةر ئةب ما ء ثاداشتى خؤيان وةر بطرن.
جــا ئةطــةر ئــةوة حــوكمى (نــاوازةء ناسروشــتء نــا ئاســايى يــان
هاورةطةزان) بيَت كـة تويَـذةران رايانءايـةء كـؤكن لةسـةر ئـةوةى
كــة زيــاتر لــة ()80%ى توشــبوان بــةم دةردة(ئةيــدز) لــة كةســانى
ناوازةو نـا ئاسـاييةكانن ،بؤيـة ئيَمـة ئـةبينني – كـة ضـةند فـةخرو
شــانازى ئةكــةين بــة ئــا ينةكةمانــةوة -يةكــةم ئامؤذطاريــةك كـــة
ثيَويســــــتة ئيَمــــــة ئاشــــــةراى بةــــــةين ئامــــــاذةى ثــــ ـ بةــــــةين
بؤفـــــــــــــةرمانرِةواكاةانء طـــــــــــــة ء ميللةتةكـــــــــــــةمان واوانء
طةريةكاةانء كة هةر ئـةبيَتء ثيَويسـتة خيَـراو ثةلـة بةريَـت لـة
دانثيانان بة (برِيار بدريَت) تاوان وطوناهةارى ء ةةدةغة وياسـا
بــونء رســوايىء بيَنرخةردنــى هةركةســيَب كــة كــارى سيَةســـى
نائاسايىء نامؤء ناوازة ئةريام ئةداتو ،هةموو ياسـا تاوانيـةكان
لة هةموو واتة عةرةبيةكان ئةم كارة طةورةو ثيسء ةيَ ةونة س ا
بيانطريَتـــةوةء ئةريامـــدةران سـ ـ ا بـــدريَن لـــة ســـةرى ،هـــةروةها
ثيَويستة ئةم ياساية ثاداشـتيَةى سـ ايى بيَـت بـؤ ئـةو كةسـانةى
كة ئةم دةردو ثةتاية بالوئةكةنةوة لة واتةكةمانداء ئةوانةش كـة
ئةيانــةويَت كــة توشــبوان لــة نيَواةانــدا َيَننــةوة ،بــةم ش ـيَوةية
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ئةتوانني زالبني بةسـةر زؤربـةى زؤرى كانطـاو سةرضـاوةكانى ئـةم
نةخؤشية ترسناكء مةترسيدارة.
سزاى ئيساالم ةساةر سيَكساى نابااوء ناامؤ (الشذوذ
اجلنسي).
لةطــة َ كــؤى زانايــان لةســةر حــةرامىء (ياســا ء ةةدةغــةيى) ئــةم
تاوانــةء لةســةر ثيَويســت بــون بــة تونــدى طرتنــى ئةريامــدةرانء
تاوانةاران...راى جياوازيـان هةيـة لـة بـرِو ضـةنديَتى (خةمالنـدن
هةلســةنطاندن)ى س ـ اى برِيــاردراوء ديــاريةراو بؤيــان ،ئــةبن بــة
س ريَبازةوة:
رِيَبازى يةكةم:
كوشص :تةنانةت ئةطةر كةسـةكة بيَهاوسـةريش بيَـت ،ئـيرت ئةطـةر
كةســة خــؤى بةــةر بيَــت يــان ئــةو كــارةى لةطــة كــرا بيَــت ،بــة
فــةرمودةى ثيَغةمبــةرى خؤشةويســت ( ( )د ض جدددهوُضيامد ض
عمد د ض دددوحضةدددو ضرد د لواضاةف عد د ضض املفادددولض د ده) ســـنن ابـــَ داود
فةرمودةى ذمارة (.)4464
هةروةها لة (علَ كورِى ئةبى تالب) رةزاى خـواى لـََ بيَـت هـاتوة
كة (انهضرج ض ضيام ضه اضاةام ضحمصع ضا ضغريضحمص )،
هةروةها لة (ئةبوبةكر) رةزاى خواى لََ بيَت هاتوة كـة (ان حةمـة
ان يقت ـ بــاةسددي ضث د ضلددرقضةاظ د ضامل ــيبة) ،هــةروةها ثيَشــةوا
(عمر)ء ثيَشةوا (عثم ) رؤيشص بؤ روخاندنى ديـوار بةسـةريدا،
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هــةروةها (ابــن عبــاس) رةزاى خــواى ل ـََ بيَــت ،بينويــةتى كــة لــة
بينايةكى بةرزى طةرِةكيَةةوة فريَدراوةتة خوارةوة.
رِيَبازى دووةم:
سنورى زيناكـةر (بةدرِةوشـتء داويَنثـيس)ى ديـارى كـرد ،جةلـد
ئةدريَت لة كـوء كـورِى سـةلتء بيَهاوسـةر ،هاوسـةرداريش بـةرد
باران ئةكريَت ،ئةمةش بةثيَى (ةياس) لةسةر داويَنثيسى لة سةر
رؤشـــــنايى فــــــةرمودةى ثيَغةمبــــــةرى خؤشةويســــــت ( )كــــــة
ئةفةرموويَت( :ا اضاتىضاةرج ضاةرج ضرهمد ضزانيد ) ض سـننى بيهقـى
فةرمودةى ذمارة (.)17490
ريَبازى سيَهةم:
ثشتطىى ،كة ئةمة ريَبـازى ئـةبى حنيفـةو شـاف يية لـة وتةيةكـدا
بؤيان.
 -2ضونة الى ذن لة دواوة (كؤم)ةوة.
دواى ئـــةوة بـــة ثلـــةى ضـــونة الى ذن لـــة دواوة (كـــؤم) ديَـــت ،كـــة
ئةمــــةش تـــــاوانيَةى طةورةيـــــة لــــة ئيســـــالمدا ،ضـــــونةة خـــــواى
ثةروةردطار تةنهاء تةنها يـةك شـويَنى بـؤ ثيـاو ديـارى كـردوة بـؤ
ضونةالى ئافرةت (ذن) ئـةويش شـويَنى (كيَلطـةء ضـاندنء نـةوةء
وةضة)ية ،ئةوةتا لة ةورئانى ثىؤزدا ئةفةرمور:
ﲶ
ﲵ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
...ﳂ ﱠ البقرة223 :
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( )223ذنانى هاوسةرتان وةك كيَلطةوان بؤتانء شويَنى ضاندنى
وةضـــــةن و ،جابةهةرشـــــيَوةيةك دةتانـــــةويَت تـــــؤو بوةشـــــيَننة
كيَلطةكةتانةوة بةهيواى بةرهـةم و ،هةولبـدةن دةسـت ثيَشـةةرى
بةــة ن و ،هاوســةرى ضــاكء خوانــاس هةلبــذيَرن و ،لــةوةودواش
دوعــاء ن ـ اى بــةردةوام بةــةنء ث ـيَش ضــوونة اليــان بل ـيَن (ضاةلدده ض
جعبعددد ضاةشددددي ض جعددددبضاةشددددي ض رز عددد ) واتــــة :خوايــــة
شــةيتاةان ل ـََ دور ــةرةوةء هــةر ضيةكيشــمان بيَدةبةخشــيت
لةشــةيتان بــةدوورى بطــرة و ،لــةخواى طــةورة برتســرنء خؤتــان
لـــةطوناهو خراثـــة بثـــاريَ نء ضـــاك بـــ اننء دلنيـــابن كـــة ئيَـــوة
بةديـــدارى خـــواى طـــةورة شـــاددةبن و ،ئـــةم مذدةيـــةش بـــدة بـــة
ئيماندران .
هــةروةها ثيَغةمبــةرى ئــازي ( )ئةفــةرمور (مــن اتــى امراتــة
دبرهـــا يعظدددرضا ت ـــا اليـــة يـــوم القيامـــة) ،ســـونةنى دارمـــَ
فةرمودةى ذمارة (.)1187
 -3ثان بةثان (جوتبونى ذنان لةطة َ يةكرتدا):
هاورِةطةزبازى لة نيَوان ذناندا ،ئيسالم ثان بةثان (جوتبونى
ذنان لةطة َ يةكرتدا هاورِةطةزبازى لة نيَوان ذناندا) حةرامء
ياسا ء ةةدةغة كردوة ،لة فةرمودةيةكى دورء دريَذدا كة
ثيَشةوا (ئةمحةدء موسل ء ئةبوداودء تةر ى) بؤمان
ئةطيَرِنةوة كة ثيَغةمبةرى ئازي ( )فةرمويةتى ( :ال ضتف يض
املرا ضاىل ضاملرا ضيف ضاةثوب ضاةواحد)و ،هةندر لة زانايان ليَرةدا
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تةفسىو راظةى ئةم ئايةتى خواية ئةكةن كة ئةفةرمور
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱉﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱊ
ﱇﱈ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ
النساء15 :
( )15ئةو ئافرةتانةى كة داويَن ثيسيى دةكةن لـة ذنـانى كؤمةلطـة
كةتان ئيَوة ضوار شايةتيان لة خؤتان لةسةر بطـرن ( كـة شـايةتى
بدةن لةكاتى ئـةو كـردارة ناشـةرعيةدا كـة ديويـانن ) ئةطـةر ضـوار
كةس كؤك بوون لةسةر ئةو شايةتيدانة و ،ئيَوة ئةو ئافرةتانـة لـة
ى دةطريَـت و ،يـان خـواى
مالدا بةند يةةن هةتا مـردن يةخـةيان ثـ َ
طةورة دةرويةكيان َ دةكاتةوة ( بة تةوبة َ وةرطرتن يان شـةال
ليَدان لة هةردوكيان) .
ضونةة لةكاتى ئةريامـدانى كـارى سيَةسـى ناوازة(بةدرِةوشـتى )
هاورِةطةزى ذن لةطة َ ذندا ئةم ئايةتـة هاتؤتـة خـوارةوة ،ةورئـانى
ثـــــىؤز نـــــاوى نـــــاوةء ثيَـــــى وتـــــووة (فاحشـــــة خراثةـــــارىء
داويَنثيسى) ،تيايدا ةورئان فةرمانى كردوة بة جياكردنةوةيان لة
كؤمةلطة تا مردن يان تا ئةو كاتةى ثةشـيمانء ثاشـطةزئةبنةوةء
تةوبةيةكى راستء دروست ئةكةن.
 -4لةشفرؤشى (بازرطانى سيَةسى) :لة ئيسالمدا لةشفرؤشى
ةةدةغةو ياسا ء حةرامةء زؤر بة توندى نةهى ليَئةكريَت،
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طالتةو سةرزةنشتء سوكايةتيى ئةكرا بةو كةسانةى كة ئةو
جؤرة بازرطانييةيان ئةكردء بة سةرضاوةى دوورِوويى دائةنرا لة
مةدينةدا ،ضونةة بازرطانى بة ناموسء شةرةفةوة ئةكرا ،ذنة
بةندةكان كة مولةى ئةو جؤرة كةسانة بوون ناضار ئةكران بة
لةشفرؤشى بةرامبةر بةدةستهيَنانى بِريَب ثارةى ثيسء بؤطةن
هةرضةندة ئةو لةشفرؤشانة زؤر حةزيان لة ئةريامدانى ئةم كارو
كردةوانة نةبوء زؤر ةيَ ةونبوو بةاليانةوة ،ثاريَ راوىء ثاكىء
ثاكي ةيىء ثاك داويَنيان دةويَست ،خواى طةورة ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ...ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ
ﱾ ﲀﲁ ﲂﲃ ﲄﲅ
ﱿ
ﱻﱼﱽ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﱠ النور33 :
( ... )33نةكةن هةرطي كضانى ذيَر دةستتان هان بدةن بـؤ داويَـن
ثيسى ،بة تايبةت كاتيَب ئـةوان حـةزيان بـة ثـاكيَتى دةكـرد ( خـؤ
ئةطةر لة خواترس بوونء حةزيان بة داويَن ثيسى نـةدةكرد ئيَـوة
دةبيَت بواريان بؤ برِةخسيَننء لةبىى هاوسةرطىيةكى شـةرعيدا
بـــن بؤيـــان) مةطـــةر ئيَـــوة دةســـتةةوتيَةى دنيـــايى بـ ـىَ نرختـــان
دةويَت؟! جا هةركةس كارى وا بةزؤر بة كةني ةيةكى خؤى بةات
ئــةوة تــاوانيَةى طــةورةى ئةريامــداوة (بــةلةو طــةر هةســتى كــرد
كةني ةكــةى يــان كارةكةرةكــةى لــة بــىى كــارى وا نادروســتداية
دةبــ ـََ دةســــتبةردارى بيَــــت) ،ئــــةوة خــــواى طــــةورة دواى ئــــةو
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زؤرليَةــردنء ناضــار كردنــةيان بــة تــةواوى ليَ ؤشــبوو ميهرةبانــة
( ليَيان خؤش دةبيَتء رةمحيان ثيَدةكات).
هــةروةها خــواى طــةورة تةنانــةت ن يــب كةوتنةوةشــى لــة زينــاو
داويَنثيســــى حــــةرامء ياســــا ء ةةدةغــــة كــــردوة لــــة ئايةتيَةــــدا
ﱼﱾﱿﲀ
ﱽ
ئةفـــــــــــــــةرمور :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱺ ﱻ
ﲁ ﲂ ﲃ ﱠ اإلسراء32 :
( نةكــةن ن يةــَ زينــا بةةونــةوة(خؤتان بــة دووربطــرن لةهــةموو
ثيَشــــةكَء هؤكارةكانَ)ضــــونةة ئــــةوة تــــاوانء طونــــاهيَةَ زؤر
ناشــــــرينء ناةؤايــــــة و ،ريَضــــــةةيةكَ زؤر ضــــــةوتء ضــــــةويَلة
(نةخؤشــــــَ دةرونــــــَء جةســــــتةيَء كيَشــــــةي كؤمةايــــــةتَء
هةمةاليةنةي لََ دةكةويَتةوة).
ئيرت ضؤن رازى ئةبيَتء مؤلةت بدات بة كردنةوةى مـا َء شـويَنى
لةشفرؤشىء بازرطانى كردن بة عةرزو ناموسء شةرةفةوة.
 -5بالوكردنةوةى بةدرِةوشتى:
سور بون لةسةر بالوبونةوةى خورِةشتى ثاكء ثاكي ةيىء
ثاكداويَنى لةناو طة ء ميللةتتدا ،ئيسالم ئاسانةارىء هةلنانى
لةسةركردنى كارى بةدرِةوشتىء داويَنثيسىء خراثةكارى
حةرام كردوة ،هةروةها بالوكردنةوةى ئةو شتانةى كة
وروذيَنةرى حةزو ئارةزوةكاننء راكيَشةرن بةرةو حةرام
بةتايبةتى لة هؤكارة جياوازةكانى راطةياندن زؤرترو زياتر
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دةرئةكةون ،خواى طةورة ئةفةرمور :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﳂ ﳃ
ﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ
ﳐ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﱠ النور19 :
ﳑ
ﳏ
( )19لة راستيدا ئةوانةى كة حةزدةكةنء هةولـدةدةن كـة طونـاهو
تاوانء شةرِوا َ ثيسىء داويَن ثيسى لة نيَـوان ئيماندارانـدا بـ و
ببيَتةوة ،لة ئايندةيةكى ن يةدا طىؤدةى س ايةكى بة ئيَش دةبن
لة دنياو ةيامةتدا ،جا خواى طةورة خؤى هةموو شتيَب دةزانيَت،
بةام ئيَوة ناي انن ( لة كةيداو ضؤن تؤلةيان َ دةسيَنيَت) .بـةلةو
ئيســـالم لـــة رةوشـــتى شـــةرمء حـــةياو ئـــابرِو ةـــةالو ثـــةرذينيَةى
مةحةةمء بةهيَ ى دروست كردكردوة كة ةةدةغةو ريَطرى ئـةكات
لة موسلمان لة رؤضونى خستنةرِو ءتنى وشة طالتةضيةكانء ئةو
دةســتةواذانةى كــة باســى جــوانىء شــةيدايىء دلـرِفيَنء دلبــةرى
ئافرةت ئةكات يـان بـاس لـة (نادنـة)و عةشـ ء خؤشةويسـتىء
دلدارى ئةكةن ،يـان بـاس لـة ضـىؤكء فـيل ء شـانؤكان كـة تيايـدا
ئافرةت (ذن) هةست ب ويَنء دةرخةرى مةي ء ئارةزووةكانيـةتى،
هةروةها ئيسالم ئاطـادارى داوة بـةو ئافرةتانـةى كـة بـةو شـيَوةية
هةلســـوكةوت ئةكـــةن كـــة ضـــارةنوسء ثاشـ ـةرِؤذيَةى زؤر خـــراث
ضــاوةِريَيانة ،ثيَغةمبــةرى خؤشةويســت لــةم بارةيــةوة ئةفــةرمور:
(صددعف ض د ضاهد ضاةعد رضملضارهمد ض ددوحض اهد ضسددي ضك ند بضاةب ددرض
ي ددر و ض ه د ضاةع د ضض نس د ضك سددي عضع ري د عض دديةعض د ئةعض
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رؤ سه ضك سعم ضاةبختضامل ئل ضالضيدخل ضاجلعد ضض آلضجيدد ضرلهد ضض
إ ضرله ضةيوجدض ض سري ضكد اض ضكد اض) صـ)ي مسـل فـةرمودةى
ذمارة(.)5704
هؤكارةكانى خؤثاراسنت
-1لــــــة هؤكــــــارة شــــــةرعىء دروســــــتةكان بــــــؤ خؤثاراســــــصء
(خؤثاري ى اةاف ).
فــةرمانى كــردوة بــة ئافرةتــان كــة لــة كــاتى ةســةكردندا خؤيــان
ناســبء باريــب نةكةنــةوة (ةســة بــة ناســةى مةكــةن) ،تــاوةكو بــؤ
ئــــةوةى داويَنثيســــان مــــةي ء ئارةزويــــان نــــةوروذرء زةفــــةرتان
ثيَنةبةن ،خواى طةورة لة ةورئانةكةيدا ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱠ األحزاب32 :
( )32ئــةى هاوســةرانى ثيَغةمبــةر ( )ئيَــوة وةك ئافرةتــانى تــر
نني بة تايبةت ئةطةر تةةوادارىء ديندارى بةةنة كااى بااتان و،
كةواتة طفتو طؤ بة ناسةى مةكةن تا ئـةو كةسـةى دلـى نةخؤشـى
بــاوةرِ الوازيــى تيَدايــة خةتــةرةو خــةيالى خــراث نةيــةت بــة د َء
دةرونيدا  ...هةميشةو بـةردةوام هةولبـدةن ةسـةو طوفتـارى ضـاك
بليَن ( تا هيو كةس نةتوانيَت رةخنةتان َ بطريَت ) .
لة ليَدوانى ئايةتةكةدا ئاماذة دراوة بة ئاراستةكردنى ئافرةتان بؤ
ووتنى ةسةى ضاكء باش ،بؤية ئةطةينة ئةو راستيةى كة دةنطى
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ئــافرةت هــةرطي عــةورةت نــةبوة ،بــةلةو ةســةكردنيان بـة ناســةى
ئةبيَتة عةورةت.
 -2هـــةروةها حـــةرامةردنء ةةدةغـــةكردنى مانـــةوةو دانيشـــصء
ةســــةكردنى ثيــــاو لةطــــة َ ذنيَةــــى نامــــةحرةم ،لــــةم بارةيــــةوة
ثيَغةمبـــةرى خؤشةويســـت ( )ئةفـــةرمور[ :الضخيلدددو ضرجددد ض
ددم را ضإالض اه د ض ضحمددرحضض آلضتس د ررضاملددرا ضإالض ددرض ىضحمددرحض]
ص)ي مسـل فـةرمودةى ذمـارة ( ،)3336بـةلةو ئيسـالمى ثـىؤز
جةخيت ئةكاتةوة لةسةر ئةم ريَسـاو بـاوةرِء بنةمايـة تةنانـةت لـة
ئاســت خ ـ مء ن يةــةكانى هاوســةر (ثيــاو يــان ذن) ك ـة نامــةحرةم
نــــةبيَت ثيَيــــان ،لــــةو بــــارةوة لــــةو روةوة زؤربــــةى زؤرى خــــةلب
ئاسانةارى ئةكةن تيايدا وةك لةكاتى بون بةيةكةوةى بـراى ثيـاو
لةطة َ هاوسـةرى بـرادا دووبـةدوء لـة شـويَنيةى كـةس ليَنـةبووء
ضــؤلدا ،يــان كــورِى مــامى ذنةكــة ،بؤيــة ثيَغةمبــةرى خؤشةويســت
( )ئةفةرمور[ :إي ك ض اةددخولضعلدىضاةعسد ض] فقـا رجـ مـن
االن ار:
يارسو ا  ،أفرأيت احلمو؟ ةا احلمو املوت] صـ)ي)ى ـارى
فةرمودةى ذمارة (.)5232
 -3هةروةها بـة (ردر ض سـةثاندن) فـةرمان كـراوة بـة داثؤشـينى
هةموو لةشء جةستةى بيَجطة لة دةسـتء دةمء ضـاوء روخسـار
بة ج ء بةرطء ثؤشاكيَةى نة تةنبء نة تةسبء تروسب بيَت ،لة
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هةموو ثياويَب بيَجطة لـة مةحرةمـةكانء هاوسـةرةكانيان ،خـواى
طةورة لة ةورئانى ثىؤزدا ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ...ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ
ﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦ
ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ...ﳒ ﱠ النور31 :
( )31هةروةها بة ئيمانـدارانى ئـافرةتيش بلـىَ ( بـة تايبـةت تـازة
ثيَطةيشتوانء ئةوانةى كةنةضونةتة سالةوة) با ئةوانيش ضاويان
بثــاريَ ن لــة تةماشــاى حــةرامء خؤيــان بثــاريَ ن لــةداويَن ثيســى،
هةروةها جوانيى خؤيان دةرنةخةن جطة لةوةى كة شةر ريَطـةى
بــة دةرخســتنى داوة ( كةبريتيــة لــة دةمووضــاوء دةســتيان)ء بــا
بةسةرثؤشــةكانيان ســنثء بــةرؤكى خؤيــان داثؤشــن ،بــا جــوانى
خؤيان دةرنةخةن بؤ كةسانى نا مـةحرةم جطـة لـة هاوسـةريان و،
يــــان بــــاوانى خؤيان،يــــان بــــاوانى هاوســــةرةكةيان و ،يــــان بــــؤ
كورِةكانى خؤيان ،يان كورِانى هاوسةرةكةيان (كة لة ذنيَةى ترن)
يان بؤ براكانيانء برازاكانيانء خوشةةزاكانيانء ئةو ئافرتانـةى
كـــة لـــة طـــةليان دةذيـــنء كةني ةكـــة كانيـــانء ئـــةو ثياوانـــةى كـــة
طومانى خراثيان ليَناكريَت ( بةهؤى تةمةنيانةوة) ...
هــةروةها لــة حــةزرةتى عائشــةوة (رةزاو رةمحــةتى خــواى لةســةر
بيَــت) [أ ضأمسدد ض عددتضأ ددىض كددرضوخلددتضعلددىضرسدددولضاهللض(ض)ض
عليه ضثي بضر قضر عر ضععه ضرسدولضاهللضض()ض د ل ضي أمسد ض
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إ ضاملرأ ضإ اض لغتضاحملضضملضتصدل ضأ ضيدرىض عهد ضإالضهد اضض هد ا ضض
أشدددد د رضاىلض جهددددددهض كفيدددد ده] ســــــننى أبــــــى داود فــــــةرمودةى
ذمارة(.)4106
 -4هةروةها دروست نية كة ئافرةت خؤ جوانةردنء رازاندنةوةء
ئارايشتةردن لة ضونةدةرةوةدا خوانةهى ليَةردوة ،دةرثةرِاندنى
جةستة ،بة لةريةوالرو خؤبادان ضون بةِريَوة ،خؤ بؤخنؤشةردن
رر رؤيشصء هاتوضؤى ريَطةكان بة بؤنى خؤشةوة ،ئةمةش بؤ
ئةوةى ثياوان شانازى ثيَوة نةكةن ،يان توشى ئازارى
داويَنثيسان ببيَت ،هةروةك خواى طةورة لة ةورئاندا ئةفةرمور:
ﲞ ...ﲤ ﱠ
ﲟ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ...ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ
األحزاب59 :
( )59ئــــةى حممــــد  بــــة هاوســــةرانء كضــــةكانتء ئافرةتــــانى
ئيمانــداران فــةرمان بــدةء بلـىَ :كــة بــا بــة سةرثؤشــةكانيان ســةرو
م ـ ء ســنثء بــةرؤكيان داثؤشــن و ،ئــةوة ضــاكرتين ش ـيَوةية بــؤ
ئــةوةى بناســريَنةوةء ( نــةفامان) ئازاريــان نــةدةنء ريَطــةيان ث ـىَ
نةطرنء توارييان َ نةدةن و... ،
هــةروةها لــة (ع ص د ضع د ض ددوىلضأ ددىضره د ضض -امسددهضعبيددد-ضأ ضأ د ض
هرير ضة ىضإ رأ ض يب ضتريدضاملسجدضر ل ضيد ضأ د ضاجلبد ر ضأيد ض
تريدي ؟ض ةت ضاملسجد ض ل ض ةهضت يبت؟ض ةت ضنا ض ل ضرمنىض
مساتضرسولضاهللض()ضي ولض (أمي ضإ رأ ضت يبدتضثد ضخرجدتضإىلض
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املسددجدضملضت بد ضال د ضصددة ضح ددىضتغ سد ) ســننى ئــي ماجــة –
فةرمودةى ذمارة ( .)4137ض
 -5هةروةها فةرماندراوة بة ضاوداخسص لة ئاسـت هـةر يـةك لـة
ثيــــاو ذن ،ضــــونطة روانــــنيء ســــةيركردن تىيَةــــى ذةهراويــــة لــــة
تىةكانى شةيتان.
خواى طةورة ئةفةرمور :ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱸﱺﱻﱼﱽ
ﱹ
ﱴﱶﱷ
ﱵ
ﱲﱳ
ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲎ
ﲍ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲒ ...ﳒ ﱠ النور31 – 30 :
ﲓ
ﲏﲐﲑ
( )30ئةى ثيَغةمبةر ( )بة ئيماندارانى طةنجء ثياو رابطةيةنة،
كــة بــا ضــاويان بثــاريَ ن لــة تةماشــاى حــةرامء خؤيــان بثــارَي ن لــة
طوناهو بة دووربن لـة شـةرِوا َ ثيسـى ،ئـةو شـيَوازة ضـاكء ثـاكء
ثوختة بؤيان ،ضـونةة بةرِاسـتى خـواى طـةورة تـةواو ئاطـادارة بـة
هةموو كارو كردةوةو هةلسوكةوتيان.
( )31هـةروةها بــة ئيمانــدارانى ئــافرةتيش بلـىَ ( بــة تايبــةت تــازة
ثيَطةيشتوانء ئةوانةى كةنةضونةتة سالةوة) با ئةوانيش ضاويان
بثــاريَ ن لــة تةماشــاى حــةرامء خؤيــان بثــاريَ ن لــةداويَن ثيســى،
هةروةها جوانيى خؤيان دةرنةخةن جطة لةوةى كة شةر ريَطـةى
بــة دةرخســتنى داوة ( كةبريتيــة لــة دةمووضــاوء دةســتيان)ء بــا
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بةسةرثؤشــةكانيان ســنثء بــةرؤكى خؤيــان داثؤشــن ،بــا جــوانى
خؤيان دةرنةخةن بؤ كةسانى نا مةحرةم جطة لة.)...
ثيَغةمبةرى خؤشةويست ( )ضاوداخستنى كردوة (طيَرِاوة) بة
مافى ريَطة بؤ هةركةسيَب كـة لـة بـةردةرطاء لـة جـادةو ريَطاكانـدا
دابنيش ،
وســئ ( )عد ضنظددرضاةفجد ضر د لض(إصددربض صددرن)ضسددععىضأ ددىض
وا وضفةرمودةى ذمارة ()2150
 -6فـةرمان بــة ثـرس كــردنء مؤلــةت وةرطـرتن لــة كـاتى ضــون بــؤ
مالى خـةلبء كةسـانى تـر ،تـاوةكو ضـاوى نـاوخؤ نةضـيَتة سـةرء
دايثؤش لة داويَن ى ذنان ،خواى طةورة ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳊﳌﳍﳎﳏﳐ
ﳋ
ﳇﳈﳉ
ﱋ
ﱊ
ﳑﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉ
ﱔ ﱖ ﱗ
ﱕ
ﱐ ﱒ ﱓ
ﱑ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱠ النور28 - 27 :
( )27ئــةى ئــةو كةســانةى ئيمــانء باوةرِتــان هيَنــاوة ،هةولبــدةن
مةضنة هيو ماليَةةوة جطة لة مالـةكانى خؤتـان ،هـةتا ئاطاداريـان
نةكــةن و ،هــةر كــة ئاطــاداربوون س ـ ويان ليَبةــةن ،بيَطومــان ئــةم
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رةةتــارء شــيَوازة ضــاكرتء جــوانرتة بؤتــان بــؤ ئــةوةى يــاداوةرى
وةربطرنء خةلةى بيَ ارنةكةن.
( )28خؤ ئةطـةر هةسـتتان كـرد كـةس لـةما َ نيـة مةضـنة ذورةوة،
هــةتا مؤلــةت نــةدرابن (بةشــيَوةيةك لــة شــيَوةكان) خؤئةطــةر لـــة
دةرطاتانـــدا ،يـــان ضـــونةذورةوة ثيَتـــان وتـــرا :ئيَســـتا بطةِريَنـــةوة
كاطــان نيــة ،ئــةوة بطةرِيَنــةوة ضــاكرتو ثــاكرتة بؤتــان و ،خــواى
طةورةش بة هةموو كردةوةكانتان تةواو بيناية
 -7فةرمانـــدراوة (فـــةرمانةراوة) بـــةء مناالنـ ـة كـــة تةمـــةنيان نـــة
طةيشتؤتة تةمةنى (تةلي ) بال بـون بـة ئيـ نء مؤلـةت وةرطـرتن
بــؤالى بــاوكء دايةيــان لــة كــاتى ثشــوء حةوانــةوةو نوســتنداء
دياريشــى كــردوة بةس ـ جــار ئي ـ نء مؤلــةت وةرطــرتن كات ـ كــة
ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲩﲫﲬﲭﲮ
ﲪ
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ
ﲷﲹ
ﲸ
ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ
ﳂﳄﳅ
ﳃ
ﲻﲽﲾﲿﳀﳁ
ﲺ ﲼ
ﳎﳐﳑ
ﳏ
ﳈﳊﳋﳌﳍ
ﳉ
ﳆﳇ
ﳒ ﳓ ﱠ النور58 :
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()58ئـــةى ئـــةو كةســـانةى ئيمـــانء باوةرِتـــان هيَنـــاوة ،بـــا ئـــةو
كةســـانةى كـــة لـــة مالةكانتانـــدا دةذيـــنء ئةوانـــةى هيَشـــتا بلـــو
نةبونء ثيَنةطةيشتون لة سىَ كاتى جياوازدا مؤلةتتان َ
وةربطــرن :يةكــةميان ث ـيَش نويَــذى بــةيانى ،دوهــةميان كات ـ كــة
هةنــــدىَ لــــة ثؤشــــاكةكانتان دادةكــــةنن بــــؤ حةوانــــةوة لــــةكاتى
نيوةرؤدا ،سـيَهةميان دواى نويَـذى خـةوتنان ،ئـةوة سـىَ حالـةتى
تايبةتية بؤ ئيَـوةء (نابيَـت تيايـدا ببينـريَنء كيَشـةى دةرونـى بـؤ
مندالـــةكانتان دروســـت بةـــةن) جطـــة لـــةو ســََ كاتـــة ئـــةوة هـــيو
اليــةكتان طوناهتــان ناطــات كــة ســةردانى يــةكرت بةــةنء يةكــدى
بةســــةر بةةنــــةوة ،ئــــا بــــةو شــــيَوةية خــــواى طــــةورة ئايــــةتء
فةرمانةكانى خؤيتان بؤرِون دةكاتةوة ،بيَطومان ئةو خواية تـةواو
زانايـــة (بـــة بةرذةوةنديـــةكانتان) تـــةوايش دانايـــة (لـــةو فـــةرمانء
ريَنمونيانةى كة ئاراستةى بةندةكانى دةكات).
بــةالم ئةطــةر منالــةكان تةمــةنيان طةيشــتة تةمــةنى ثيــاوان ،واتــة
طــةورة بــون ،ئــةوا لةســةريانة لــة هةمووكاتيَةــدا ئيــ نء مؤلــةت
وةرطرن ،خواى طةورة ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱋﱍﱎﱏﱐ
ﱌ
ﱇﱈﱉﱊ
ﱑ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱠ النور59 :
ﱒ
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( )59كــاتيَةيش كــة مندالــةكان طــةورة بــوونء ثيَطةيشــصء بــال
بوون با فيَرى مؤلةت وةرطـرتن بةـريَنء مؤلـةت وةربطـرن لـةكاتى
سةردانء بةسـةركردنةوةكاندا وةكـو ئـةو خةلةـةى ثيَشـرت لةسـةر
ئــــةو دابونةريتــــة راهيَنــــراون ،ئــــا بــــةو شـــيَوةية خــــواى طــــةورة
فةرمانةكانى خؤيتان بؤ رون دةكاتةوة ،ضونةة ئةو خوايـة تـةواو
زاناية ( بة حالى دةرونى بةندةكانى) تـةوايش دانايـة (لـة دانـانى
ئةو سنورةدا).
بةرنامةى ئيسالمى ة ثةروةردةدا.
ئيسالمى ثىؤز بة طشتىىء هةمةاليةنةكةيةوة جيائةكريَتةوة لـة
خسـتنةرِوى هـةموو اليـةنء بوارةكــانى ذيـانى موسـلمان تةنانــةت
ثـــيَش ئــــةوةى لــــةدايب بيَــــت ،لــــةو كاتــــةدا طرنطــــى ئــــةدات بــــة
هاوســةرطىىء وةضــةء نــةوة ،هــيو شــةرم ناكــات لــةوةى كــة لــة
هةموو دةرطايةك بـدات بـؤ هـةموو ئـةو شـتانةى كـة ديَـت بـة بـىو
فيةـــرى موســـلمانداء ســـةرةالى ئـــةكات لـــة كـــارو بـــارى ذيـــانى
تايبةتى خؤيةوة.
لةبـــةر ئـــةوةى ئيســـالم بةرنامـــةى ذيـــانيَةى تـــةواوكارة ،هـــةلسء
كــــةوت لةطــــة َ مرؤظــــدا ئــــةكات لــــة روى (روحء طيــــانء دةرونء
ذيــرىء جةســتة)ء هــةرطي بــاوةرِء ءيَنــاى ئــةوةى ليَناكريَــت كــة
غاف َء بيَئاطا بيَت لة بةشيَةى طرنث لة دروسـتةردنء ثيَةهاتـةى
مرؤظ ،ئةويش بريتية لة (حةزو ئارةزووء غةري ةى سيَةسى) ،كة
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ضــــةند بنضــــينةو برِيــــارو ياســــاو ريَســــاى بــــؤ دانــــاوة كــــة هــــةر
كؤمةلطةيـــةك ثيَـــوةى ثةيوةســـت بيَـــت ئـــةثاريَ ريَتء بـــة هيالكـــا
ناض ـيَتء ،ذيــانء بــةردةوامى هــةموو طــة ء نةتةوةيــةك ثــارَي راو
ئــةبيَت ثةيوةســت بــن ثيَــوةى ،بؤيــةء لــة بةرئــةوة ئيســالم طرنطــى
ئـةدات بـة هـةموو ئــةو شـتانةى كـة ثةيوةســص بـة حـةزو ئــارةزوى
سيَةسيةوة ،بؤية ئيسالم ئةو حةزو ئارةزووةى داناوة بة بةشـيَب
لة ثةروةردةى طشتى ،لة هةمان كاتتدا طرنطيشـة بـة ريَذةيـةك بـؤ
طــــةريانء الوان لــــة هــــةردوو رةطــــةز ،ضــــونةة ثةيوةســــتة بـــــة
رؤشنبىى كؤمةاليـةتى بـاو،ء ةيـةمء بـةها فيةـرىء ثـةروةردةيى
ئاينيةكان لة كؤمةلطـةدا ،ئةمـةش كـورتء ثوخـت ئةكريَتـةوة لـة:
وةرطرتنــى زانيــارىء ثيَةهيَنــانى هةلويَســتء هــ رء بــى لةســةر
س ـيَةس كــة بطورييَــت بــة ةؤنــاغى تةمةنيــةكان ئةمــةش كاريَةــة
خـــؤى بؤخـــؤى ئـــةب هـــةر ببــ ء بةـــرر ،ضـــونةة ثةيوةســـتة بـــة
كــــاريَةى سروشــــتى (خؤرســــب)ء فيرتيــــةوةء بــــة ثيَوســــتيةكى
ئةندامىء دةرونى زؤر ثيَويست ،مرؤظ ئةطةر طةيشـتة ةؤنـاغيَةى
ديـــارى كـــراو تايبـــةت ،ئـــةو كاتـــة تويَذينـــةوة لةســـةرى دةســـت
ثيَدةكات،
ئةطةر ئـةوةى لةطةليـةتى ب انيَـت يـان نـةزانيَت -بـةالم لةوانةيـةبوتريَـــت كـــة بةرثرســـياريَتى كؤمةلطـــة لـــة ســـةرةتادا بريتيـــة لـــة
(خيَــ انء ةوتا انــةء زانةــؤء كؤمــةلطا) هــةمويان بةشــدارن لــة
طةيشـــــتنى ئـــــةو رؤشـــــنبىية طرنطـــــة –لـــــة هـــــةمان كاتيشـــــدا
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مةترســـــيدارو ترســـــناكة -بةشـــــيَوةو ريَطةيـــــةكى ريَبءثيَـــــبء
خويَندنةوة بؤ كراو كة تيايدا ضـاوديَرى الوانء طـةريان ئـةكريَت
لة هةردوو رةطـةز ،بـةجؤريَب ثلةبةندييـةك كـراوة كـة تيايـدا ريَطـة
دةدرر بــة زانــنيء زانيــارىء هةســت ثيَةــردنء دةركةــردن لةطــة
ئةوةشدا ثاريَ طارى ليَدةكات لة ثةرت بوونء الدان.
ئيسالمى ثىؤز ِريَطة ئةدات بةم ثلة بةنديـة و بـة ثـاكرتين بـةرطء
ثؤشــاك بــؤى ةــايش ئــةكاتء ريَنومــايى دةكــات ،كــة ئــةم ثلــة
بةنديــــة لــــة زؤربــــةى بةشــــةكانى كتيَبــــةكانى زانســــتى فيقهــــدا
باســةراوة ،كــة منــاالنى موســلمانان فيَــر ئــةكات هــةر لــة تةمــةنى
ثيَش وةختء زؤر بضوكةوة ،بةالم تيَبينى ئةكريَت لة كتيَبـةكانى
خــاوةن زانســتةكان ،هــةروةك ضــؤن ســةرنج ئــةدريَت لــة ةورئــانى
ثىؤز سونةتى ثـاكى ثيَغةمبـةرى ئـازي ( )لـة ثاريَ طـارى لـةء
ءشـــةء وتـــةكانء ســـةرريدان بـــةب ليَـــدوان -ضـــةندة بةريَـــت-و
بــــةكارهيَنانى دةربرِينـــــى مةبةســـــت لــــة ئـــــةدة ء بـــــةديهيَنانىض
مةبةســـتيَب لـــة هـــةمان كاتتـــدا ،وةك خـــواى طـــةورة لـــة ةورئانـــدا
ئةفةرمور :ﭐﭧﭐﭨ ﭐﱡﭐ ﭐﲳ ﲴ ﲵ ...ﳅ ﱠ النساء43 :
( ...)43يان لةطة َ هاوسةرتاندا سةرجيَيتان كردو ئاوتان دةست
نةكةوت بؤ خؤشصء دةست نويَذ طـرتن و ،ئـةوا تةيـةم بةـةن بـة
خــــاكيَةى ثــــاك و ،لــــةثى دةســــت بهيَــــنن بةســــةر دةمء ضــــاوء
دةســـتانداو ،بيَطومـــان خـــواى طـــةورة بةنيســـبةت ئيماندارانـــةوة
هةميشةو بةردوام ليًََ ؤشبوونء طوزةشتء ضاوثؤشى هةية
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هةروةها لة ئايةتيَةى تردا ئةفةرمور:
ﲶ
ﲵ
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ
ﲸ ...ﳂﱠ البقرة223 :
ﲹ
ﲷ
( )223ذنانى هاوسةرتان وةك كيَلطة وان بؤتانء شويَنى ضاندنى
وةضــــةن ،جــــا بــــة هــــةر شـــيَوةيةك دةتانــــةويَت تــــؤو بوةشـــيَننة
كيَلطةكةتانــةوة بــة هيــواى بةرهــةم ،هةولبــدةن دةســت ثَيشــةةرى
بةةن ،هاوسةرى ضاكء خوانـاس هةلبـذيَرن ،لـةوةودواش دوعـاء
نــ اى بــةردةوام بةــةنء ثــيَش ضــوونة اليــان بلــيَن (اةلدده ضجعبعدد ض
اةشي ض جعبضاةشي ض رز ع ) واتـة :خوايـة شـةيتاةان لـََ
دور ــــةرةوةء هــــةر ضيةكيشــــمان ثيَدةبةخشــــيت لــــة شــــةيتان
بةدوورى بطرة.
هةروةها لة [ا ضعب ض( )ض ل ضج ضعمرضاىلضرسولضاهلل ض()ض
ر ل ضي ضرسولضاهلل ضهلكت ض ل ض( ضأهلكك) ض ل حوةتضرحلىض
اةليل ض ل رل ضيرو ضعلي ضرسول ضاهلل ض( )ضشيئ ض ل ضر نزل ضاهللض
على ضرسول ضاهلل ض( )ضه ضاالي  :ﭐ ﭐﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲯ ﲰ

ﲵ ...ﳂ ﱠ البقرة223 :ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
ﲶ
ﲱﲲﲳﲴ
( )223ذنانى هاوسةرتان وةك كيَلطةوان بؤتانء شـويَنى ضـاندنى
وةضـــــــةن  ،جابةهةرشـــــ ـيَوةيةك دةتانـــــــةويَت تـــــــؤو بوةشـــــ ـيَننة
كيَلطةكةتانةوة بـةهيواى بةرهـةم و ،هةولبـدةن دةسـت ثيَشـةةرى
بةةن ،هاوسةرى ضاكء خواناس هةلبذيَرن ض ض
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ســةرجيَيى لةطــة هاوســةرةكةتدا بةــة لــة ثـيَشء لــة ثــاش ،بــةام
خــؤت بثــاريَ ة لــة كــؤمء ســورِى مانطانــة (عــادة) تــا كؤتــايَ ئــةو
دةربرِينة داثؤشراوانة بة بةرطى ئةدة ء ءةار.
وةسف كردنى حةزو ئارةزوى سيَكسىء حا َتاةكانى اة
قورئانى ثريؤزدا:
ســــــنورو ضوارضـــــيَوة( ســــــيا )ى ةورئــــــانى بةشـــــيَوةيةكى زؤر
وردةكارانةو بة دريَذى باسء وةسفى ذيـانى سيَةسـى ئـةكات بـة
جؤريَــب كــة حـــةزو ئــارةزوى خـــةلةان نــةجوليَن (نـــةوروذيَن )و
نةبيَتة هؤى دةرةرياميَةى خراثء ناباش ،ةونةش لةسـةر ئةمـة
زؤر زؤءرة ،بؤ ةونة سنورو ضوارضيَوة (سـيا )ى ئةحةامـةكان
لـــة (دةســـت نويَـــذ ،خؤشـــؤرين ،دةســـت ليَـــدان ،بةتالةردنـــةوةى
ئــارةزووى سيَةســى لــة زؤرشــويَن لــة ةورئــانى ثــىؤزدا ،هــةروةها
سنورو ضوارضيَوة (سيا )ى فريودانء حةزو ئارةزوةوة ،هةروةك
لــة دريَــذةى ضــىؤكى حــةزرةتى يوس ـ (ســةالمى خــواى لةســةر
بيَــت) زؤر بــة دورو دريَــذىء ءردةكاريــةوة لــة ســنورو ضوارض ـيَوة
(ســـيا )ى ةورئانيـــدا باســـةراوة ،نـــاكرر شـــويَنةوارى خـــراثء
نــةريَنى هــةبيَت هــةروةك لــة ســياةى رؤمــان (ضــىؤك)ى فريــودان،
هةروةها لة ئةحةامى بينني
و جةخت (ةولبونةوةو رؤضون) لةسةر ثاكداويَنىء ضاو داخسـص
ثاراســـتنى داويَـــن ،لـــة هيَمـــاى رونء ئاشـــةرا لـــة خـــالى الوازى
سروشــتى لــة مرؤظ ـداء ئاطاداركردنــةوةى لــةوةى كــة دةربض ـ لــة
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سنورضوار ضيَوةى بيناى راستء دروسـت ،يـةكيَب لـةم ريَطايانـة
ثيَةديَت لة هؤشيارى لة راثؤرتى طرنطى هـةواو حـةزو ئـارةزووى
سيَةســــى لةاليــــةن هــــةردوو رةطــــةزةوة لــــة ســــنورو ضوارضــ ـيَوة
(ســيا )ى ةورئــانى وةســ ء باســى حــةزو ئــارةزوة مرؤييــةكان
ئةكات ،خواى طةورة ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ
ﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ
ﲤﲦﲧﲨ
ﲥ
ﲟﲡﲢﲣ
ﲠ
ﲞ
ﲩ ﲪ ﱠ آل عمران14 :
( )14خةلةينــــة! تيَفةــــرن ضــــؤن رازيَنراوةتــــةوة بــــؤ ئــــادةمي اد
بةطشتى :حةزكردن لة ئافرةتء نةوةى نيَرينةء بةدةست هيَنانى
ئالتوونء زيَـرِء زيـوى زؤرء زةبةنـدء ئةسـثى ضـاكء رةسـةن (كـة
هؤكارةكــانى هاتوضــؤى ئــةمرِؤ دةطريَتــةوة بةتايبــةتى كــة هيَ ـ ى
ئــاميَرة جــؤر بــةجؤرةكان بــة هيَ ـ ى ئةس ـ مةزةنــدة دةكريَــت )،
هةروةها ماالتء زةوىء زارى كشتوكا َ  ....جا ئةمانـة هـةمووى
ئـاواتء رابــواردنيَةى كـةمى دنيــايى يـة كــة زوربـةى خــةلةى ليَــى
مةحرومء بىَ بةشن ،بـةام بـا ئيمانـداران خةفـةت نـةخؤن ضـونةة
خــــواى طــــةورة شــــويَنى ثيَشــــوازى رازاوةء خؤشــــى بــــؤ ئــــةو
بةختةوةرانة ئامادة كردووة.
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هةروةها وةس ء باسى سروشتى راكيَشانء كيَشـةردن لـةنيَوان
هــــــةردو رةطــــــةزء دامةزرانــــــدنء دروســــــتةردنى تيَطةيشــــــتنى
بةرثرسياريَتى تاك لة ثاراستنى نةفسء خةلةانى تر لـة خراثـةو
بةدرِةوشــــتىء داويَنثيســــىء ئــــةو شــــويَنانةى كــــة ئــــةو كــــارة
ةيَ ةونانــةيان تيَــدا ئــةريام دةدريَـــت ،هــةروةها وةســ ء باســـى
سروشتى ضاوثيَةةوتنى مرؤيىء راكيَشانىء كةمةندكيَشةردنى
بـؤ بــةتا كردنــةوةى ئــارةزووى سيَةســى جؤريَةــة لــة تــةواوبونى
مرؤيى بةرز ،هـيو هـةواو حـةزو ئارةزويـةكى ثـيسء بؤطـةن ثيـاو
ليَى رزطار نابيَت بةتةواوى.
مةبةست ةم ثةروةردةرة:
مةبةســــت ثيَــــى بريتيــــة لــــة فيَركردنــــى منــــا َ (كــــورِ يــــان كــــو)
هؤشـــياركردنةوةى هةريـــةكيَةيانء رِاشـــةاوانة لـــةو كاتـــةوة كـــة
عـــةةلى ئةشـــة بـــةء كيَشـــانةى كـــة ثةيوةســـصء تايبـــةتن بـــة
سيَةسةوةء ،ثةيوةنـديان هةيـة بـة حـةزوء ئـارةزوةوة ،ئةطـةن بـة
هاوســــةرطىى ،تةنانــــةت ئةطــــةر كورِةكــــةش طةيشــــتة تةمــــةنى
هةرزةكارىء بوو بة الو ،لة كارو بارى ذيان تيَطةيشت ،زانى ضـى
حــةال َء ضــى حةرامــةو ،كاتـ رةوشــتى ئيســالمى ئاشــةراو ديــار
بوو بة رةوشتيَبء عادةتيَـب بـؤى ،ئـةو كاتـة نـارِوات دواى هـةواو
حةزو ئارةزوو ناكةويَت ،تيَةةلى ناكات (تيَةة َ نابيَت) لة ريَطةى
شيبونةوة.
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ئةمــــــةش بةرثرســــــياريَتى باوكــــــانء دايةــــــانء هؤكارةكــــــانى
طةشــةثيَدانى كؤمةاليةتيــة ،بــاوك ةســة ئــةكات لةطــة َ كورِةيــدا،
دايةــــــــيش لةطــــــــة َ كضــــــــةكةيداو ،دامــــــــةزراوة طةشــــــــةثيَدان
(طةشـــةثيَدةر)ةكان ئـــةب كـــةشء هةوايـــةكى لـــةبار لـــة ثـــاكىء
ثاكـــداويَنى برةخســيَننء بهَيننـــة كايـــةوة ،ئـــةو كاتـــة نةوةيـــةكى
موسلمان ثةروةردةء دروست ئةبيَت كة دوربيَت لة
هانــــدةرو جوليَنــــةرى ئــــاذاوةء شـــيَواندنء وروذانــــدنء هةســــت
ب ويَنــى ،بؤيــة بــة راســتى ياســاو بةرنامــةو شــةرعى خــوا ليَــدوان
ئةدات بـةم بةرثرسـياريَتية بـة دامـةزراوةى خيَـ ان ،لـة [ابـن عمـر
( ) لة ثيَغةمبةرى خؤشةويستةوة ( )ةا ( :كلك ضراعض كلكد ض
سددم لضعدد ضرعي دده ضض اال ددريضراع ضض اةرجدد ضراعضعلددىضاهدد ض ي دده ضض
املرا راعي ضعلىض يتضز جه ض ةدُ ضركلكد ضراعضض كلكد ض سدم لض
ع ضرعي ه] ص)ي)ى بوخارى.
ضوارضيَوةى تاربةت بة ثةروةردة:
يـــةكيَب لـــة ثيَويســـتيةكانى سةرضـــاوةو رةطـــةزةكانى ثـــةروةردة
بريتيــة لــة ضــوار ضـيَوةو ســنوريَةى تايبــةت بــؤ ئــةوةى خــةلةانء
هاوواتيــانى كــورِانء كضــان بِريَةــى طوريــاوء شــياو وةرطــرن لــةو
ثةروةردةيــةء ريَــب بةــةويَت لةطــة َ ةؤناغــةكانى تةمــةنء ئاســتى
رؤشـــنبىىء هؤشـــيارى ،هـــةروةها ريَـــب بةـــةويَت لةطـــة َ دا ء
نةريتء كةلتورى سةردةم ،ئةوةش بـة مةبةسـتى دوركةوتنـةوةى
تةليسمةكانء درؤء دةلةسةكان كة لـة سةرضـاوةيةكى نةفاميـةوة
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وةريــان ئــةطرت ،ئــةبوة هــؤى خــراث تيَطةيشــتنيانء تيَــرِواننيء
ديــــدء بؤضــــونيان بــــؤ ثةيوةنديــــة خؤشةويســــتية طةرمــــةكان،
خويَندنــةوةكانء تويَذينــةوة ئةكادمييــةكان زؤر ئاطــادارى ئــةدةن
لة مةترسىء ترسناكى بة جيَهيَشصء وازهيَنـان لـة هـةرزةكارانء
ئاراستةكردنيان بؤ ساتء دةمـةكانى بـالغى بـة تـاةى تـةنها بـةب
ثيَشةكيةكى ثيَش وةختةو يان ئامـادةكردنء ئامادةكاريـةكء ،لـة
دةةــة شــةرعىء ياســاييةكان كــة ئامــاذةن بــؤ ئــةو واتــاو مانايــةى
ثيَشــرت لــة ريَة ســتنى كــردارى ضــونء رؤيشــتنى منــاالن بــؤ الى
دايبء باوكيان.
ررزبةندى ة ريَركردنء ثةروةردةدا.
راشةاوى دايبء بـاوك لـة سـاالنء تةمـةنى ديـارى كـراودا نيـة بـة
تةنها بةلةو ئةبيَت بة ثلةبةندى بيَت لة كـاتى تةمـةنى منالةكـةدا،
ئــةوةش بــة باســةردنى ئــةوةى روو ئــةدات لــة ثيَطةيشــصء تــةواو
بــونى سيَةســى لــة ئينســانء لــة منالــدا لــة كــاتى تةمةنيــدا ،واتــة
باســةردنى ئــةو طؤرِانةاريانــةى كــة بةســةر هـةرزةكارانى هــةردوو
رةطةزدا ديَت ،وةك طؤرِين لة شة َ و شيَوة وشـيَوازى جةسـتة لـة
كاتى ماوةى ثيَطةيشتندا ،ئةوةش ئةبيَت هةر لة كاتى مناليـةوة،
دواى ئةوةى كةميَب طةورة بـوو ،ئـيرت بـاوكء دايـب دةسـت ئةكـةن
بة باسةردنى ماناو ءاتاى هاوسةرطىى (ذن هيَنانء شوو كردن)
–بــة ش ـيَوةيةكى طشــتى -ثيَويســتيةكى بونــةوةرة بــؤ ثاراســتنى
جــــؤرى مرؤظــــو لــــة ســــةرةتاى تةمــــةنى هةرزةكاريــــدا ،شــــتيَةى
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سروشـــتية كـــة هـــةرزةكاران دةســـت بةـــةن بـــة ثرســـياركردن لـــة
ماهيــةتء ضــؤنيةتى هاوســةرطىىء ثةيوةنــدى سيَةســى ،ليَــرةدا
وةالمــــى ثرســــيارةكان الى بــــاوكء دايةــــى دةســــت ئةكــــةويَتء
وةرئــةطريَت ،ئــيرت ئــةو كاتــة هــةرزةكار لــة ةؤناغــةكانى تةمةنيــدا
ئــةزانيَت ضــؤن رةفتــارو هــةلسء كــةوت بةــاتء جيــاوازة لــةوةى
وةالمى ثرسـيارةكانى الى كةسـانء خـةلةانى تـر دةسـت كـةويَت
بيــان زانيَــت ،بــةلةو الى بــاوكء دايةــى دلســؤزيةوة بــة راســتىء
دروستى وةريطرتوةء ،ثيَويستة باوكء دايب لة باسةردنةكةياندا
طرنطى بدةن بة ئةركء فةرمانـة ئاينيـةكانء دور كةوتنـةوةيان لـة
ياسا ء ةةدةغةكراوةكان.
قؤناغةكانى ئةم ثةروةردةرة:
ةؤناغى يةكةم:
بريتية لة ةؤنـاغى سـةرةتايى ،كـة تيايـدا منـاالن (كـورِانء كضـان)
فيَرى ئةدةبى روخسةتء مؤلـةت وةرطـرتنء روانـنيء سـةيركردن
ئـــةبن ،تـــاوةكو بـــةهايان ال دروســـت ببيَـــت كـــة ليَـــرةدا ةةدةغـــةو
ياساغةكان ئةبيَت ثىؤزو ريَ ليَطىاوبن ،ئةمةش لة نيَوان تةمةنى
( )10-7سالدا ئةبيَت.
ةؤناغى دووةم:
باسةردنى ئةو طؤرانةاريانـةى كـة بةسـةر (هـةرزةكارانى هـةردوو
رةطــــةز)دا ديَــــت لــــة روى طؤرانةــــارى فســــيؤلؤجيةوة ،ئةمــــةش
بةزؤرى لة نيَوان تةمةنى ( )14-10سالدا ئةبيَت ،بؤية ئةبيَت لةم
120

تةمةنةدا شويَنى خةوتنيان جيا بةريَتةوة هةم لة نيَوان (كـورِانء
كضان) هةم لة طة َ باوكء دايةيشياندا.
ةؤناغى سيَهةم:
باسةردنى ماناو واتاى هاوسةرطىى (ذن هيَنانء شـوو كـردن) -
بةشـ ـيَوةيةكى طشـــتى -ثيَويســـتيةكى بونـــةوةرة بـــؤ ثاراســـتنى
جـــؤرى مـــرؤظ ئةمـــةش بـــة زؤرى لـــة كاتيَةـــدا ئـــةبيَت كـــة الوان
طةيشـــتبنة ةؤنـــاغى هـــةرزةكارى ( )17ســـاليةرةو ســـةرةوة ،لـــةم
ماوةيـــةدا بـــاس لـــة بِريَةـــى زؤر لـــة ئةركـــةكانى ثيـــاو ئـــةكريَت
سةبارةت بة هاوسةرةكةىء ،ئةركةكانى ذن ئةكريَت سةبارةت بـة
(ثياوةكـــــةى) هاوســـــةرةكةىء ،هةســـــتةردنى هـــــةرزةكاران بـــــة
(ةورســاييةكان) ء تيَضــوى دروســتةردنى خيَـ انء مةبةســتةكانى
هاوسةرطىىء ذنهيَنان.
خالة طرنطةكان
 -1ئــةم ةســةو بــاسء رونةردنةوانــة تــةنها بــؤ ئةوانــة ئــةبيَت كــة
ثيَويستيان ثيَيةتىء ،ثيَش طةيشتنى منالةكان (كورِ يان كو) بـة
تةمـــةنى جياكردنـــةوة (طييـ ـ ) ،ضـــونةة ةســـةكردن هـــيو نـــر ء
سوديَةى نابيَت لةطةلياندا ةونةى ئةم كارروبارء ةسةء باسانة.
 -2بــاس كــردنء ثيشــاندانى ئــةم مةســائالنة بــؤ هــةموو مرؤظيَــب
ئـةب بـةثيَى حالةتةكــةىء ثيَويسـتيةكةى بيَـت ،ئــةو كةسـةى كـة
سةرةتاى تةمةنى هةرزةكارى بيَت ،وةك ئـةو كةسـة نيـة كـة دواى
ضةند رؤذيَةى كةم ئةضيَتة ثرؤسةى هاوسةرطىيةوة.
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 -3ثيَشةةشــةردنى بِريَةــى طوريــاو لــة ةســةو بــاسء خــواسء
ئامؤذطـارىء ريَنمــايى بــؤ رؤلــةكان (منـاالن) كــة بطورييَــت لةطــة َ
تةمــةنيانء ثيَويســتيان بــةو باســانةو ،لــة ريَطــةى دامةزراوةيــةكى
كؤمةاليـــةتى ثةيوةســـت بـــة منـــا َ وةك خيَـ ـ ان ،تـــاوةكو كارةكـــة
نةبيَتــة كــاريَةى كتــوثرِو ناكــاو كاتيَــب كــة (كورِةكــة يــان كضــةكة)
ئةبيَتة الوء طةنجء ،ئةم ةؤنا بةندية لة رؤشنبىكردن طوريـاوة،
تـــاوةكو منالـــةكان وةالمـــى ثرســـيارةكانى ثةيوةســـت بـــةم كـــارة
وةرطرتبيَتــةوة ،ئةطــةر وانــةبو وةالميــان دةســت نةكــةوتبوو ئ ـةوة
بيَطومـــــان لـــــة سةرضـــــاوةى تـــــرى نائةمينـــ ـةءة داواى ئةكـــــةنء
بةشــويَنياندا ئــةرِؤن تــا وةالميــان دةســت كــةويَت ،يــان لــة ريَطــةى
تـــرى ناشـــةرعىء نادروســـتةوة وةالم وةرئةطرنـــةوة ،لةبـــةر ئـــةوة
ثيَشةةشةردنى ئةم جؤرة لة زانيارى بةم شيَوة ري بةنديـة ،ئـةوة
لـــة راســـتيدا ثيَـــدانى بِريَةـــة لـــة بـــةرطرىء ثـــاريَ ةرو ثاراســـتنى
رؤلةكان (منالةكان)ة لة هةنطاوةكانى شةياتينةكانء لة فريودانى
طومرِاو لة ئاين الدةرةكان.
 -4دةســـتطرتنء ثةيوةســـتبوون بـــة ئـــةدةبى ةورئـــانى ثـــىؤزء
سوننةتء رةويـةى ثـاك لـة ةسـةداء لـةم كـارو كردةوانـةدا بـةثيَى
توانــا ،كــة ئةمــةش طةيشــتنة بــة مةبةســتى داواكــراو بــة زؤرتــرين
ريَطاكــانى تــةميَةردنء رونةردنــةوة ،ئــةو كاتــة مــرؤظ ســيَةسء
ئــةدة فيَـــر ئــةبيَت ،هةميشـــةو بـــةردةوام حــةياء شـــةرمء شـــةؤ
بةشيَةة لة ئيمانء باوةرِ هةتا رؤذى دوايى هةلئةسيَت.
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 -5ئاطـــاداربون لـــةوةى كـــة ئـــةم بـــاسء خواســـة هـــةموو غـــةمء
هــةميَةى مرؤظــةء تــةوةرى بىكردنةوةيــةتى ،بؤيــة زيــادةرةوى لــة
ةونــــةى ئةمــــةدا زةرةو زيــــانى زؤرى هةيــــة ،بــــة جؤريَــــب كــــة
خاوةنةكةى لة سنورى ميانةرِةوى مام ناوةنديَتى ئةكاتة دةرةوة.
خيَزان النكةو باوةشى ثةروةردةء ثيَاةراندنء ضايَنةرى
قيةمء رةوشتة:
لة طرنطرتين شويَنةوارة دةرونـىء فيةريـةكانى خيَـ ان بريتيـة لـة
ثيَطةياندنء ثةروةردة كردنـى منـاالن لـة ذيَـر سـيَبةرى ريَة ـراوة
كؤمةاليةتيةكان كـة تيايـدا سـةالمةتى دةرونيـان ثـاريَ راو دةبيَـت
(ئــةثاريَ ريَت) ،مةبــدة ء بنــةما ســةرةكيةكانى وةك (هاوكــارىء
يارمةتىء بةزةيىء مهرةبانى) فيَرئةبنء فيَرئةكريَن.
خيَـ ان النةــةو باوةشـيَةى سروشــتى ةونةييــة بــؤ منــا َ ،النةــةء
باوةشيَب كة طةرمىء داثؤشينى تياية كة ثيَويسـتء داواكـراون،
هـــةروةها مهرةبـــانىء ثةرؤشـــىء ضـــاوديَرى تيايـــة ،كـــة هؤكـــارة
ثـــةروةردةو ثيَطةياندنـــة كؤمةاليةتيـــةكانى تـــر ئـــةم ســـؤزدارىء
سيفاتة جوانانـةيان تيَـدا نيـةء بيَبةشـن ليَيـان ،خيَـ ان بريتيـة لـة
النةــةو باوةشــى تاكــةكان .نــةك تــةنها ضــاوديَرى جةســتةكانيان
بةريَـــت ،بـــةلةو بـــة ضـــاندنى بـــةهاى ئـــاينىء رةوشـــتى لـــة د َء
دةرونيانـدا ،بةرثرسـياريَتى خيَـ ان لـةم بـوارةدا دةسـت ثيَـدةكات
ثـ ـيَش دروســـتبونى كؤرثةلـــة بـــة ضـــاك هةلبـــذاردنى هةريـــةك لـــة
هاوسـةرةكان (ذنء ثيــاو) هـةر يــةك بـؤ ئــةوى تريـان ،ثيَشــةنطىء
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يةكةمينى ثيَوةر لـةم هةلبذاردنـةدا ثيَـوةرى ئـاينىء خورةوشـتة،
لــة (عد ضأ ددىضهريددر ض( )ض ضعد ضاةددع ض()ض د ل ضتددعك ضاملددرا ض
الر رضمل ال ض حلسبه ض جلم ال ض ةديعه ضر ظفرض اعضاةدي ضتر تض
يدان] ص)ي)ى بوخارى فةرمودةى ذمارة (.)5090
وةــا ([ )إ اضجدد ك ض د ضترضددو ضويع دهضض خل ددهضردد نكاوُضاالض
تفالددوُضتك د ضر ع د ضيفضاالر ض رس د وضعددريض] ســونةنى بةيهــةةى
فةرمودةى ذمارة (.)13863
ئــةم ثــةروةردةو ثيَطةياندنــة بــةردةوام ئــةبيَت ،بــة فيَركردنــى بــىو
باوةرِو بةندايـةتىء ثةرستشـةكانء خورِةوشـتةكان بـؤ تاكـةكانى
خيَـــ ـ ان راهيَنـــــانء مةشـــ ـ ثيَةردنيـــــان لةســـــةر ئةريامـــــدانء
جيَبـةجيَةردنيانء ،ضــاوديَرى كردنيــان تـاوةكو منالــةكان ئةطةنــة
تةمـــةنى ئـــةة َء فـــامء بـــال بـــونء ســـةربةخؤبونيان لـــة هـــةلسء
كةوتء بةرثرسياريَتى ئاينىء ياسايى.
هــةموو ئاينــةكان بةش ـيَوةيةك ئةرِواننــة خيَ ـ ان (ســةيرى خيَ ـ ان
ئةكةن) كة ثيَب ديَت لة (هاوسةرةكان ذنء ثيـاو بـاوكء دايـب)ء
منالةكان ،ضـونةة بـةردى بناغـةء بنضـينةى سـةرةكى كؤمةلطـةن،
ئةطــةر صــال ء ضــاكء بــاش بــن ئــةوا كؤمةلطــةش صــال ء ضــاكء
باش ئةبيَت ،بؤية لةبةر ئةوة ئةركى ئـاينى بريتيـة لـة ثاريَ طـارى
لــة خيَــ انء بــةهيَ كردنى ثةيوةنــدى نيَوانيــان ،ضــونة نــاوةوةى
ظايرؤســـى ئايـــدز بـــؤ نـــاو خيَـ ـ ان بةتـــةواوى تيَةـــى ئةشـــةيَن ء
ءيَرانى ئةكات ،ئةطةر كةسى بـال تـوش بـوو بـةو نةخؤشـية ئـيرت
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ئـــةو كاتـــة ئةيطوازيَتـــةوة بـــؤ (ذن هاوســـةر)ةكةى لةويَشـــةوة بـــؤ
منالةكان ،هةموو خيَ انةكـة بـةرةو هةلوةشـاندنةوة بـةرةو مـردنء
فةوتاندنى ئةبات ،لة جياتى ئـةوةى كـةوا ئاسـايشء ثاراسـص لـة
مةترسيةكانء ثاريَ طارى لة ذيان يان بؤ دةستةبةر بةـات ،ئةطـةر
هــةر يــةكيَب لــة ئةنــدامانى خيَــ ان توشــى نةخؤشــى ئايــدز بــوو
ئةبيَتة هؤكاريَب بـؤ لةناوضـونء فـةوتانى خانـةوادةو خَي انةكـةو،
بـة لــة ناوضــونى جطةرطؤشــةكانء ئةوانــةى بــة توشــبويى لــةدايب
ئةبنء ئةناليَنن بةدةسـت ئـةو نةخؤشـيةى كـة بـة فـةوتانء مـردن
كؤتــايى ديَــتء ،ئةطــةر فــةرمودةى ثيَغةمبــةرى ئــازي ( )مــان
َر ضِإثْمد ًضضَأ ضيم َدض ِّيرْض َدض ْضَي دضوع)
بيَتةوة ياد كة ئةفةرمور (َكَفىض دض مل
سونةنى ابى داود فةرمودةى ذمارة (.)1694
ئيَمـــة بؤمـــان دةرئةكـــةويَت كـــة خؤثاراســـص لـــة نةخؤشـــى ئايـــدز
ئــةركيَةى ئــاينىء زؤرء ســةثاندنى كؤمةاليةتيــة ،بــةلبء خســتنة
ئةستؤى ثةيوةستبونى نةتةوايةتية.
رِاسثاردةكانء ئامؤذطاررةكان.
لةسةر بةخيَوكةر ثيَويسـتة هةسـت بـةو بةرثرسـياريَتية بةـةن كـة
ثيَغةمبـــــةرمان ( )بـــــؤى هـــــةلطرتون وةك لـــــة فةرمودةيةكـــــدا
ئةفــةرمور [االمــام را ء مســئو عــن رعيتــة] صــ)ي)ى بوخــارى
فــــةرمودةى ذمــــارة ( ،)893هــــةروةها لــــة فةرمودةيــــةكى تــــردا
ئةفـــةرمور ([ )إ ضاهللضسدد ئ ضكدد ضراعضعمد د ضإسدد ع ُضحفدد ضأحض
ضير]ء ثيَويستة لةسةريان ب انن كة:
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 -1هــــةر ئــــةبيَت زالــــبنيء ســــةركةوين بةســــةر ئــــةم ثةتايــــة بــــة
جيَبـــــةجيَةردنى شـــــةر ء ياســـــاي خـــــوايى لـــــة هـــــةموو واتـــــة
ئيسالميةكان بة حةرامء ةةدةغةو ياسا كردنء س ادانى (داويَن
ثيسىء رةطةزبازىء سيَةس نامؤو ناوازةء ضونة الى ئافرةت لـة
دواوةو ثان بة ثان (ثان ثانؤك م لةطة َ مـ ) هـةموو جـؤرة
بةدرِةوشتية سيَةسيةكانء ،جيَبـةجيَةردنى سـنورةكانى خـوا لـة
الدةرةكــان لــة (داويَــن ثيســىء س ـيَةس نــامؤو نــاوازةء بازرطانــة
لةشفرؤشيةكان).
 -2هةر ئةبيَت فريودان وفرِوفَي َ وبيانوةكانيان ثوضة َ بةريَنةوة
بــــةب رودانء كةوتنــــة نــــاو ئــــةم خراثةكاريــــة بــــة دةورةدانــــى
هؤكارةكانى :وةك دانيشص لةطة َ نامةحرةمدا لة شويَنى ضـؤلدا،
يــان تيَةــةالوى سةربةســتء ئــازادء ثةيوةنديــة طوماناويــةكان لــة
دةرةوةى ســـنورو ضوارضــيَوةى شـــةري ةتداو ،ضـــاوديَرى كردنـــى
هؤكارةكـــانى راطةيانـــدنء ،ضـــاوديَريةردنى تونـــد بـــؤ ثاراســـصء
ثاريَ طــارى كــردن لــة بــةهاء رةوشــتء ثةيوةســت بــون بــة وشــةو
وتةى مةبةستدارء هةوالى راستةوة.
 -3هـــــةر ئـــــةبيَت ئةوانـــــةى كـــــة ديَنـــــة واتـــــةوة بـــــؤ مانـــــةوةو
نيشـــــــتةجيَبون لـــــــة بيانيـــــــةكان ،بةســـــــةرياندا بســـــــةثيَنريَتء
بسةمليَنريَت كة خالني لةم ظايرؤسى ئايدزةء سةالمةتن.
 -4هةر ئةبيَت ضاكسازى بةريَت لـة دامـةزراوة فيَركاريةكانـدا لـة
هةموو ةؤناغةكاندا ،كة بطورييَـت لةطـة َ بـةهاى ئيسـالميمانداو،
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ئــةبيَت خويَنــدنى وانــةى ئــاين ماددةيــةكء وانةيــةكى ســةرةكىء
رةسةن بيَـتء ،ئـةبيَت زانايـانى فةةيـ ء ثسـثؤرِو شـارةزا هةسـص
بـــةدةورو رؤلـــى خؤيـــان لـــة هـــةموو بوارةكـــانء يانـــةء ســـةنتةرو
ناوةندةكانى الوانء طةريان.
 -5هـــةر ئـــةبيَت مةخيانـــةكانء كارطـــةكانى مـــةى دروســـتةردن
دا ــريَن تونــدو تيــذى ريَتــة ســةر بازرطانــانى مــادة س ـرِكةرو
بيَهؤشةارةكان.
 -6هؤكارةكــــانى راطةيانــــدن رؤ َء دةورى طرنطيــــان هةيــــة لــــة
هؤشيار كردنةوةى خةلةيـدا لـة مةترسـيةكانى ئايـدزء ريَطاكـانى
خؤثاراســص ليَى،بةتايبــةتى (هانــدان وئــارةزوو بــون لةســةر ثــاك
داويَنــى) ،هــةروةها ثيَويســتة لةســةرى دور بةةويَتــةوة لــة هــةموو
ئــةو شــتانةى كــة ئةبنــة هــؤى جوالنــدنء ءروذانــدنء هةذانــدنى
حةزو هةواو ئارةزوةكـان يـان فريودانيـان بـة خراثـةكارىء طونـاه
كردنء بةدخويىء بةدكردارى.
ئةركى بانط وازان بؤ خوا
بــانط وازان بــؤ خــوا لةســةريانة كــة هةســص بــة كــارو فــةرمانى
طرنطى خؤيان كة بريتية لة:
 -1هؤشـــيار كردنـــةوةى بـــةردةوامء بةِريَطـــةى جيـــاواز جيـــاواز
بــةثيَى بةرنامــةء شــةرعى خــواى ثــةروةردطار لــة بــةهاء ئاكــارء
رةوشتى جـوانء ثةسـةندو ،ئاطـادار كردنـةوة لةسـةر ترسـناكىء
مةترســـــيةكانى شـــــويَنةةوتنى هـــــةواو ئارةزوةكـــــان ،كـــــة ئـــــةم
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مةترســيانة تايبــةت نــابن بــة خةســارةطةندى دوارِؤذ بــة تــةنها،
بةلةو خواى طةورة هةر لةم دنيايةشدا س اى تاكةكان ئةدات بـةم
نةخؤشــية ترســناكء مةترســيانةء س ـ اى كؤمةلطــةش ئــةدات بــة
ناردنى تـاعونء ئـيَشء ئـازار كـة لـة ثيَشـتدا بـة خؤيانـةوة نـةيان
بينيبيَت ،هةروةك ضؤن خؤشةويسـتمان ( )هـةوالى ثيَـداوينء
ء اةي ـــيش ســـةملاندويةتىء جـــيَطىى كـــردوة ،نةخؤشـــيةكانى
(ئايدزء سيالنء زهرى) تةنها لة دةرةريامى الدانى بةد خوويىء
بةد رةوشتيةوةية سةريان هةلداوةء ثةيدابوون.
 -2باســةردنى شــويَنةوارة مةترســىء ترســناكةكانى نةخؤشــى
ئايدزو ،طرنثء ثيَويستة بةهـةموو (جـؤرة ريَطةيـةك )جؤريَـب رر
بطىر لـة بالوبونةوةى(نةهيَشـتنى بالوبونـةوة) ئـةم نةخؤشـيانة،
ثيَناسةو ناساندنى داواكاران بةو شيَوةيةى كـة ئـةهلى ث يشـةى
ثيَى ئةليَن ،سةرذميَرى لة مةترسى طةورةء لةناوبـةرى كؤمةلطـة،
كة مةبةستى ئومةى ئيسالمية تاوةكو زالبيَت بةسةر تةندروستى
رؤلةكانيـــداو ،بةســـةر ئاكـــارو رةوشـــتيانء دا ء نـــةريتى ةـــو َء
رؤضوويان كة بـة دريَـذايى سـاالنى ثيَشـوو خؤيـان ثاراسـتوة لـةم
ثةتاو دةردء نةخؤشيانة.
-3ةايـ ـ كـــردنء هانـــدانى توشـــبوان بـــةم نةخؤشـــية لةِريَطـــةى
طواستنةوةى نةخؤشيةوة كة هيو طوناهيَةيان نية تيايدا ،لةطـة َ
ثةيوةستبونيان بة
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ئاكارو رةوشتةكانى ئيسالم لة سةر ئارامىء خؤرِاطرىء حيسا
بــؤكردن داواى ن ـ اى شــيفاو ضــاكبونةوة ،خــواى طــةورة عــةزي ء
بةرزء بةِريَ ة الى سوكء ئاسانة شيفا بنيَـرر ،هـةركات ء يسـتى
لةسةر شتيَب هةبوو ئةوا بةفةرمانى خـوا ئةوشـتة ئـةبيَت ،ئـةوةتا
حةزرةتى ئيَاهيمى خةلي (سةالتء سةالمى خواى لةسةر بيَـت)
لـــة بـــىو بـــاوةرِى نيطـــاو وةحيـــةوة رايدةطـــةيَن ء ئةفـــةرمويَت:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﱠ الشعراء80 :
ث )80هــةر كاتــ نةخؤشــيش كــةوة ،ئــةوة هــةر ئــةو شــيفام بــؤ
دةنيَريَت (ث يشـةةكان بةنـدةى ئـةون ،دةرمانـةكان دروسـتةراوى
ئةون ،ئةطةر بيةويَت لة ريَطةى ئةوانةوة شيفام دةدات).
 -4هةر ئةبيَت سـ اى توشـبوان بـةم دةردء نةخؤشـية بـدريَت كـة
لة ريَطةى ئةريامدانى كارى نـارِةواء نادروسـتء ياسـاغةوة ثيَـى
هةســتاون ،ئةطــةر ضــَ لــة ريَطــةى س ـ ادانةوة بيَــت كــة مةزهــةبى
حةنةفى برِيارى لةسةر داوة -هـةروةها هانـدانيان بـة خيَـراء زوو
ثةشـــــيمان بونـــــةوةو طةرِانـــــةوةو تةوبـــــةكردنيانو ،زؤر كـــــردنء
ئةريامـــدانى بةندايــــةتىء خواثةرســــتىء كـــارى ضــــاكةء خيَـــر،
تاوةكو خـواى طـةورة تةوبةكـةيان لـََ وةر بطريَـت ،طوناهـةكانيان
بـــؤ داثؤشـ ـ ء ليَيـــان خـــؤش ببيَـــت ،ضـــونةة هةميشـــة دةرطـــاى
ثةشــــــيمان بونــــــةوةو طةرِانــــــةوةو تةوبــــ ـةكردن كراوةيــــــة بــــــؤ
سةرثيَضيةارانء ياخيبوانى ثةشيمانةارء طـةرِاوة ،خـواى طـةورة
ئةفةرمور:
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ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﱠ طه82 :
( )82دلنياش بن كة من بة تـةواوي ليَ ؤشـبووم لـةو كةسـةي كـة
تةوبــة دةكــاتء بــاوةرِ دةهيَنيَــتء كــاروكردةوةي ضــاكة دةكــاتء،
لــةوةودوا تــا دوا هةناســةي ذيــانَ بــةردةوام دةبيَــت لةســةر ئــةو
ريَبازة.
 -5ئاطاداركردنةوةى توشبوان بةطشتى لة طةياندنى (طةيشتنى)
زةرةرو زيان بة كةسانء خةلةانى تر ،ضونةة ئيسـالمى ثـىؤز نـة
زيــانى تيايــة (نــة زيــانى هةيــة) وةنــة زيــانيش ئةطــةيَنيَت (زيــان
بةخش نية) ،هةروةك
ثيَغةمبةرى ئـازي ( )ئةفـةرمور( :الضَدض َر َرض َالضضدض َرار) سـونةنى
ابن ماجة فةرمودةى ذمارة(.)2430
وة طةورةترينى طوناهة طةورةكان بريتية لة (هاوة َ دانان بؤ خـوا
ى تـــاكء تـــةنهاء زيـــان طةيانـــدن بـــة خـــةلةى ،خـــواى مهرةبـــان
ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﱠ
األحزاب58 :
( )58ئةوانةش كة ئازارى ئيمانداران لة ثياوانء ئافرةتـان دةدةن
( بة بوختانء ةسةو ةسةلؤكء طرتنء ئـازاردانء طـةفني بـة خـواو
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بة ثيَغةمبةرو سـوكايةتى كـردن بـة ةورئـان  )...بـةبىَ ئـةوةى ئـةو
ئيماندارانةيــة طونــاهو تاوانيَةيــان ئــةريام دابيَــت كــة شايســتةى
ئــةوة بــن و ،بيَطومــان ئــةو بــََ دينانــةى ئــاوا دذايــةتيان دةكــةن
طونــاهو تــاوانء كــارو كردةوةيــةكى زؤر ناثةســةندى ئاشــةرايان
ئةريامــــداوة (خــــواى طــــةورة لــــة هــــةردوو جيهــــان تؤلــــةيان َ
دةســـةنيَتء رســـوايان دةكـــاتء ،ئةطـــةر بـــة تةوبـــةو ثةشـــيمانى
راستةةينة فرياى خؤيان نةكةون).
وة بةتايبــةتى نـ يةرتين كــةس ليَيــةوة لــة منالــةكانىء ذنــةكانىء
خ مـــــةكانىء ،ثيَويســـــتة لةســـــةر نـــــةخؤش كـــــة ثشـــــةنني بـــــؤ
نةخؤشيةكةى بةات لةكاتء حالةتى ضونة ثيَشةوةو بـةنيازبونى
هاوســـةرطىى يـــان لـــة كـــاتى تـــةداوى كـــردن لةاليـــةن ث يشـــةى
خيَ انةوة يان لة كاتى خـويَن بةخشـيندا ،يـان هةرشـيَوة هـةلسء
كةوتيَةى تر كة جيَى طومان بوو بؤ طواستنةوةى نةخؤشييةكة.
-6هاندانى دايةانء باوكان لةسةر بةدواداضونى كردارء
رةفتارى منالةكانيان لة مالداو لة دةرةوةى مالدا( ،بيان ثارَي ر
)ثاريَ طاريان لََ بةات لةو كارو كردةوة هةلةو خراثانة كة
مةترسيان ئةبيَت لة سةريانء ئةبنة ترسناكى بؤيان ،ئةوةش بة
ضاوديَرى هةميشةو بةردةوام ئةبيَت لة بيننيء سةيركردنى
كةنالة ئامسانيةكانء لة تؤرِى زانياريةكانء لة هؤكارة
جياوازةكانى راطةياندن ،ثاريَ طارىء ثاراستنيانء ثتةوكردنيان
بة ريَثيشاندانى نيطاء وةحىء ريَنماييةكانى ةورئانى ثىؤز،
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ضونةة بةرِاستى ئا ئةمة طرنطرتين ئامؤذطارىء راسثاردةيةكة كة
خواى طةورةمان كردويةتى بؤ دايةانء باوكانء هاوسةران (ذنء
ميَرد)ةكانء فةرمانرِةواو كاربةدةستان ،خواى طةورة ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ
ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﱠ التحريم6 :
ئـــةى ئةوكةســـانةى ئيمـــانء باوةرِتـــان هيَنـــاوة خؤتـــانء كـــةسء
كارتــان بثــاريَ ن لــةئاطريَب كةســوتةمةنى يةكــةى خــةلبء بــةردة
(كةبةســـةر يةكـــدا دةكـــةون ،ديـــارة خـــةلةانى بـ ـىَ ديـــن حســـابى
بــةرديان بــؤكراوة و ،ضــونةة لــةدنيادا دليــان وةكــو بــةرد وابــوةو
هةســتء ش ـ وريان ويَنــةى بــةرد بــوةو بــةدةم بانطــةوازى خــواى
طــــــــــةورةوة نةضــــــــ ـوون ،بــــــــــةلةو دذايةتيشــــــــــيان كــــــــــردوة)،
جاسةرثةرشــــتيارانى دؤزة جــــؤرة فريشــــتةيةكن زؤر دلــ ـرِة ء
بةهيَ و توندو تيـذن ،لةهـةمان كاتـدا بـةهيو شـيَوةيةك نافـةرمانى
خــواى طــةورة ناكــةنء هةرفــةرمانيَةيان ث ـىَ بــدريَت دةســتبةجىَ
ئةريامى دةدةن .
ةتــادة فــةرموى :ددر ه ض ع د ضاهلل ض انهددوه ضع د ض اصددي هض ضاثددرض
صاي
عبدالرزا لة م نفةكةيدا بؤمانى طيَرِاوةتةوة.
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 -7بة ثةرؤش بوون بؤ ثاداشتى خواى جيهانيانء ئـةو بةليَنـةى
كة داويةتى بة راسرتِةوان كة بيانذيَن بـة ذيـانيَةى خؤشـبةختء
خؤشطوزةران ،ضاكرتينء جوانرتين خؤشرتين ذيانيان بؤ فةراهةم
ديَنيَــــت ،ئــــةيانثاريَ يَت لــــة طــــومرِايىء دةرديســ ـةرى( ،لةطــــة
ضاوةرِوانةردنى ئـةو نـازء ني مةتـة بـةردةوامء نةبرِاوانـةى كـة لـة
بةهةشــتدا ضــاوةرِوانييان دةكــات) لــةم دونيايــةدا تــا ئــةو كاتــةى
بؤيان ديارى كراوةء ئةضنةوة بةر بارةطـاى خـؤىء ،بـةليَنى داوة
كة بيان ثاريَ ر لة طـومرِايىء سةرليَشـيَوانء ئةشـةةريةو ئـازار،
لــةوةى كــة ضاوةرِوانيشــيان ئــةكات لــة بةهةشــتى نــةبرِاوةو هــةتا
هةتايىء بةدةستهيَنانى رةزامةند (رازيبون)ى خواى مهرةبان.
 -8ســةرنج راكيَشــانء ئاطاداركردنــةوةى ئــةوةى كــةوا ياســا ء
ةةدةغةيــةء نـــارِةواو نادروســـتة ضـــونة الى (ذنـــان ئافرةتـــان) لـــة
دواوة لة ريَطةى كؤمةوة ،يان لة كاتى سـورِى مانطانـة كـة ئةمانـة
هؤكارن بة دلنياييةوة بؤ توشبون بـة نةخؤشـيةكانء دروسـتبونة
هــةوكردنى هــةردوال كــة ســ اكةيان داديــان نــاداتء سوثاســيان
ناكات.
 -9ئارِاســـتةكردنء ريَثيشـــاندان بـــةرةو تـــةواوكارى بـــة تـــةواوى
زالبــون بــة ســةر ئــةم ثــةتاو دةردو نةخؤشــيانةدا ،ضــةند جوانــة
فـــةرموودةى ثيَغةمبـــةرى خؤشةويســـتء ثيَشـــةوامان ( )كـــة
ئةفةرمور:
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[ ث ضاة ئ ضعلىضحد وضاهللض اةوا رضريه ضكمث ض وحضإسد همواضعلدىض
سفيع ضر صد بض ا ده ضأعةهد ضض ا ده ضأسدفله ضركد ضاةد ي ضيفض
اسددفله ضإ اضاسد واض د ضاملد ض ددر اضعلددىض د ضرددو ه ضر د ةواضةددوضأند ض
َوَع د ضرددم ضي كددوه ضض د ض
خر ع د ضيفضنصدديبع ضخر د ض ض ملضنددم ض َ د ضر
أراو اضهلكواضمجيا ض إ ضأخ اضعلىضأيديه ضجنواض جندضواضمجياد ًض]
ص)ي)ى بوخارى فةرمودةى ذمارة (.)2493
 -10هةســـتةردن بـــة ثـــةميانء بةليَنـــة خواييـــةكان كـــة خـــواى
ثـــةروةردطار ثيَـــى داون ،بـــة هؤيـــةوة بونةتـــة رابـــةرو ســـةركردةو
ثيَشةنثء ثيَشـةوا بـؤ بـىورِا بـؤ بـاخنوازى (بـانطهيَش كـردن) بـؤ
خيَرو ضاكة ،خواى طةورة ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲐﲒﲓﲔﲕﱠ
ﲑ
ﲍﲎﲏ
آل عمران104 :
( )104دةبـــا لـــة ئيَـــوة دةســـتةيةك ثيَةبهيَنريَـــت ،يـــاخود بـــا هـــةر
هـــةمووتان ببنـــة ئومـــةتيَةى تايبـــةتء خـــةنؤرى مرؤظايـــةتى،
بــانطى خــةلةى بةــةن بــؤ خيَــرو ضــاكة ،بــؤ دينــدارى ،بــؤ ئيســالم،
هةروةها فةرمان بة ئةريامـدانى هـةموو كـاريَةى رةواء دروسـتء
ضــاك بــدةن ،بــة ش ـيَوازيَةى حــةكي ء دانايانــةش هــةولى ةةدةغــة
كردنى هةموو خراثةء نادروستىء ناباشيَب بدةن ،بيَطومـان هـةر
ئةو جؤرة خةلةة خةنؤرة لة دةرئةريامدا سةركةوتوو سـةرفراز
دةبــن (دةكريَــت ئــةم كــارة لــة ريَطــةى وةزارةتــةكانى ثــةروةردةء
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راطةياندنء كؤمةايةتىء بةرطرىء وةزارةتة ثةيوةندى دارةكانى
تـرةوة ئــةريام بــدريَت ،تــاكى ئيمانــداريش لــة دةوروبــةرى خؤيــدا
ثيَى هةستيَت).
ضةند طةورةية ئةم مةدالياى شةرةفة كة خـواى طـةورة داويـةتىء
بةخشيويةتى بة بانط وازان بـةوة كـة ئـةوان لـة (سـةركةوتوانن)ء
ئــةوان باشــرتين وتةبيَــذء ةســةكةريَةن ،ئــةوةتا خــواى طــةورة لــة
بارةيانةوة لة ةورئانةكةيدا ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ
ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱠ فصلت33 :
(( )33ديـــارة بةدةســـتهيَنانى ئـــةو بةهةشـــتة كـــردارء طوفتـــارى
جــوانى دةويَــت بؤيــة خــواى طــةورة دةفــةرمويَت) :جــا ك ـ هةيــة
ةسةء طوفتارى لةو كةسة ضاكرتء جـوانرت بيَـت كـة خـةلةى بـانث
دةكــات بــؤالى ئــاينى خــوا ،بــؤ ثابةنــديى ،بــؤ ضــاكةو ضــاكةكارى،
هاوتةريبيش كارء كـردةوةى جـوانء ضـاك ئـةريام دةدات ثاشـان
ئي النــى ئــةوة دةكــات كــة دةليَــت :مــن لــة موســلمانات ،مــن لــةو
كةسانةم كة ثابةندى ئاينى ئيسالمن.
ئيَـــوةن هـــةلطرى مةشـ ـ ةلى نـــورء رونـــاكىء ريَطـــةى هيدايـــةت،
ئـــــةركء كـــــارو فـــــةرمانتان خســـــتنةرِووء ئاشـــــةراكردنى درؤو
دةلةســـــةو ةـــــةلبء ســـــاختةكانء بانطةشـــــةكانى خراثـــــةكارانء
نارِةوايان ،ثيَغةمبةرى ئازي ( )لة بارةتانةوة ئةفةرمور:
135

[ إ ضاةالمد د ض رثد د ضاالنبيد د ض إ ضاالنبيد د ض ملضيورثدددواضويعد د راض آلض
ورهم ض رثواضاةال ضرم ضأخ ُضأخ ضحب ض ارر] سونةنى ئةبى داود
فةرمودةى ذمارة(.)3643
 -11دروســـــتةردنى تيميَةـــــى تايبـــــةتء رؤشـــــنبىو بةكـــــةلبء
بةسودة ،سةرةا َ نةبيَت (هيو ئيشء كاريَةى ترى نةبيَت) طيانى
خ مــةتء خ مــةتةردنى طشــتى هــةبيَت ،لــة (نيَــرء م ـ كــورِانء
كضان) بتوان ء ئامادةء ليَهاتوو بيَت ،لة ريَطةى خو راهيَنانةوة
حةةيقــــةتء راســــتى كيَشــــةكانء ةــــةبارةيانى بــــؤ دةركــــةويَتء
ئاطاداريان بيَتءالى رونء ئاشـةرابن ،زانيـارى تـةواوء ثيَويسـت
وةرطريَتء بيدريَت  ،كارامـةيىء ليَ انـى بـؤ زيـاتر ليَهـاتوو بـونى
بــؤ رؤشــنبى كردنــى كةســانء خــةلةانى تــر ،دواتــر ئــةم تيمــة لــة
خؤبةخشانى هةردوو رةطةز هةستيَت بة وتنةوةوى زريىةيةك لة
وانــــةى رؤشــــنبىكردن كــــة بــــؤ الوانء طــــةريان رونء ئاشــــةراو
طورياو بن بةثيَى ةؤناغةكانى تةمـةنيان ،سـةبارةت بـة نةخؤشـية
طــــوازراوة سيَةســــيةكان ،مةترســــىء ترســــناكيان ،ضــــؤنيةتىء
ريَطاكــــانى بالوبونــــةوةيان ،ضــــؤنيةتىء ريَطاكــــانى خؤثاراســــص
ليَيـــــان ،لةطـــــة َ هاريةـــــارى و ثشـــــتطىى كردنـــــى ئـــــةم وانـــــة
ئامادةكراوانة بة ويَنةو ذمارة لة كةشء هةوايةكى ثةيوةستبونى
شـــةرعيةوة لـــة نـــاوةرؤكء باســـةردندا ،ئةمـــةش بـــة ريَةةـــةوتنء
تةواكارىء يارمةتيـدانى يـةكرت لةطـة َ اليـةنى رةمسـىء فـةرمىء
خؤبةخشانء ثةيوةنديداردا.
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ثاشكؤرةكى ريقهى ثزرشكى .
رَية راوى ئيسالمى بؤ زانستى ث يشةى سيميناريَةى بةست لة
ذيَــر ناونيشــانى (ديــدء بؤضــونء تيَرِوانينــى ئيســالمى بــؤ كيَشــة
كؤمةاليةتيةكانى نةخؤشى ئايدز) لة ماوةى ( )8-6مـانطى 12ى
سالى ( )1993كة تةوةرة سةرةكيةكانى سـيمينارةكة بريتـى بـوو
لة:
 -1اليةنة ث يشـةيةكانى نةخؤشـى ئايـدز لـة روى (هؤكارةكـانى،
ريَطةو ضؤنيةتى بالوبونةوةى ،مةترسىء ترسناكيةكانى).
 -2اليةنة فيقهيةكانى كة ئةمانةى خوارة ئةطريَتـةوة (ثيَـب ديَـت)
لة:
* حوك (فـةرمان برِيـار)ى جياكردنـةوةى توشـبوو بـة نةخؤشـى
ئايدز.
* حــــوك (فـــــةرمان برِيــــار)ى طواســـــتنةوةى نةخؤشــــيةكة بـــــة
ئةنقةست (دةستئةنقةست)ء داِريَذراو.
* مافةكانى ثياوى توشبووء ئةركةكانى.
 -3ئةحةام (ياسـا)ى لـة بـاربردنى دايةـى توشـبوو بـة نةخؤشـى
ئايدز.
 -4دروستى دايةنطاى دايةى توشبوو بة ئايدز بؤ منـا َ (لـةدايب
بوو)ة سا ء تةندروستةكةىء شىثيَدانى.
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 -5مــافى ســةالمةتء دروســتى هةريــةك لــة هاوســةرانة (ذن يــان
ثيــاو) كــة داواى جيابونــةوة بةــةن لــة يــةكرت (هاوســةر (ذن يــان
ثياو)ى توش بوو بة نةخؤشى ئايدز).
 -6مافى ذيانى هاوسةريَتى(كردارى سيَةسىء سةرجيَيى).
 -7نةخؤشى ئايدز دائةنريَت بة نةخؤشى مردن.
سيمينارةكة ماوةى سـ ( )3رؤذى خايانـد لـة تويَذينـةوةو تـاوء
تــــويَةردنى بابــــةتء تــــةوةرةكانء ،لــــة دانيشــــصء كؤبونــــةوةى
كؤتاييدا -كـة لـة ناوةنـد (سـةنتةر)ى ث يشـةى ئيسـالمى ئـةريام
درا-
ئةم ضةند راء راسثاردانةى ليَةةوتةوة (برِياريان لةسةر درا):
 -1جياكردنةوة (دابرِين دابرِان)ى نةخؤش:
ئيَستا زانياريى ث يشةيى زؤرن كـة دوثـاتى ئةكةنـةوةء دلنيـايى
ئــةدةن (دلنيــان) لــةوةى كــة نةخؤشــى ظايرؤســى كــةمى بــةرطرى
مرؤيى (ئايدز) ،لة ريَطةى (لةطة َ بونء ذيان بةسـةر بـردن لةطـة َ
كةسى تووشبوو ،دةست ليَدانء بةركةوتن ،يان هةناسةدان ،يـان
ميَروةكان ،يان بةشداريةردنى لة خواردنء خواردنةوةدا ،يـان لـة
تـــــــةواليَتء دةستشـــــــؤردا ،يـــــــان مةلـــــــةكردن لـــــــة طـــــــةرماوء
مةلةوانطةكاندا و ،يان لة تةواليَت (شويَنى دانيشـتنى ثيسـايى)،
يان كة ء ثة ء ةاثء ةاضاغى خواردندا،
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زؤر شتى تر لة روى ذيانء هـةلسء كـةوتةردنى ذيـانى رؤذانـةى
سادةوة) ناطوازريَتةوة ،بةلةو بةشيَوةيةكى طشتى لـة يـةكيَب لـةم
ريَطانةى الى خوارةوة ئةطوازريَتةوة:
أ -ثةيوةندىء بةيةكطةيشتنى سيَةسـى بـة هـةر جؤريَـب بيَـت لـة
جؤرةكان.
 طواستنةوةى خويَنى ثيسء ثيَةهاتةكانى. بةكارهيَنانى نيد َء سرريى ثيسء بةكارهاتوو بةتايبةتى لةنيَوان بةكارهيَنةرانى مادة هؤشبةرةكاندا.
د -طواستنةوةى لة دايةى توشبوةوة بؤ منالةكـةى ،ئـيرت يـان لـة
ريَطةى مةشيمةوة (دايب بؤ كؤرثةكةى) يان لة ريَطةى شىثيَدانى
دايةةوة بؤ منالةكةى.
 -2طواســتنةوةى نةخؤشــيةكة بــة ئةنقةســت (دةستئةنقةســت)ء
داِريَذراو.
طواستنةوةى نةخؤشى (نةخؤشى ئايـدز لـة كةسـيَةى توشـبوةوة
بــؤ كةس ـيَةى لــةش ســا ) بــة هــةر ريَطــةء ش ـيَوةيةك لــة ش ـيَوةء
ريَطـــــةكانى دةســـــت ئةنقةســـــت (بةئةنقةســـــت) ئـــــةوة كـــــاريَةى
ريَثيَنةدراو ياسا ء ةةدةغةكراوء حةرامـةو ،دائـةنريَت بـة يـةكيَب
لـــة تـــاوانء طوناهـــة طـــةورةكان ،كـــة ثيَويســـتة سـ ـ اى دونيـــايى
وةرطــرن ،كــة ئــةم س ـ ايةش جيــاوازةو ئــةطؤرر بــةثيَى طــةورةيى
كارو كردةوةكةء شويَنةوارى لة سةر تاكةكانء كاريطةرى لةسةر
كؤمةلطة.
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ئةطةر مةبةستء نيـةتى بـة ئةنقةسـت بـوو لـة بالوكردنـةوةى ئـةم
نةخؤشــية ثــيسء كوشــندةية لــة كؤمةلطــةدا ،ئــةوا ئــةم كــارةى
دائةنريَت بة جؤريَـب لـة جـةنثء شـةرِو كوشـتارء خراثـةكارى لـة
سةر زةويدا،
ئــةو كاتــة يــةكيَب لــة ســ اكان كــة لــة دةةــى ئايةتــةكانى (شــةرِو
كوشــتار)دا هــاتوة ئةيانطريَتــةوةء سـ ا ئــةدريَن لةســةرى ،خــواى
طةورة ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ
ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ
ﲃ
ﲂ
ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁ
ﲈ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ
ﲉ
ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲎ ﲏ ﱠ المائدة33 :
( )33لة راستيدا تؤلـة لةوانـةى كـة دذايـةتى خـواو ثيَغةمبةركـةى
دةكـــةن دةبـ ـ بةريَتـــةوة (واتـــة دذايـــةتى ئـــاينء بةرنامةكـــةىء
ئيسالم دةكةنء ،هةولدةدةن كة فةسادء طوناهء تاوان لـة زةويـدا
ب وبةةنـــةوة ،ئةوانـــةيان كـــة خـــةلًَب بـــة ناهـــة دةكـــوذن دةبـــ
بةوذريَنــةوة ،ئةوانــةش كــة ريَطــرىء جــةردةيى دةكــةنء خــةلب
دةكــوذن ،دةب ـ لــة خــاض بــدريَن ،ئةوانــةش كــة تــةنها جــةردةيى
دةكــــةن ،دةبـــ دةســــتء ةاضــــيان بــــة ثيَضــــةوانةوة بَِدريَتــــةوة
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ئةوانــةش كــة دزىء شــةروا َ ثيســىء طوناهــانى تريــان لةدةســت
دةةـــةوميَت دةبــ دور ريَنـــةوة لـــة ناوضـــةو واتـــى خؤيـــان ...
بيَطومــــــان ئــــــةو ســــ ـ ايانة مايــــــةى خةجالــــــةتىء ريســــــوايىء
شــةرمةزاريية بؤيــان لــة دنيــاداء ،لــة ةيامةتيشــدا س ـ ايةكى زؤر
سةختء دذوار ضاوةِريَيانة.
ئةطــــةر هــــاتوو نيــــةتء مةبةســــتى بةئةنقةســــت طواســــتنةوةى
نةخؤشــيةكة بــوو بــؤ خــودى كةســةكة  ،ئــةو كاتــة ريَطــةى هيَــرش
بردنـ ـى بـــة زؤرى تـــوش ئـــةبيَتء ،نةخؤشـــيةكة ئةطوازريَتـــةوةو،
ئةبيَتــــة هـــــؤى كوشـــــتنى ئةوكةســـــةى كـــــة نةخؤشـــــيةكةى بـــــؤ
طوازراوةتةوة ،ئةوكاتة س ا ئـةدريَت بةكوشـتنةوةى ئـةو كةسـةى
بــؤى طواســتؤتةوةو ،وة ئةطــةر نيــةتء مةبةســتى طواســتنةوةى
نةخؤشيةكة بوو بة ئةنقةست بؤ خودى كةسةكة ،ثاشـان توشـى
نةخؤشـــــــــيةكة بـــــــــوو ،بـــــــــةالم دواى ئـــــــــةوة كةســـــــــى بـــــــــؤ
طوازراوةكة(توشبوةكة) نةمرد ،ئةوا كةسى بـة ئةنقةسـت طـوَي ةر
س ا ئةدريَت بة س ايةكى(سـةرنج رِاكـيَش)ى طوريـاوو،وة ئةطـةر
مردن ِرويـدا ئـةوا ئـةبيَت وةرةسـة خويَنةكـةى بـدات ،بـةالم ئةطـةر
مةبةست بة ئةنقةسـت طواسـتنةوةى نةخؤشـيةكة بـوو بـؤ خـودى
كةسةكة ،بةالم نةخؤشيةكةى بؤ نةطوازرايةوة ،ئةوا ئةبيَت س اي
(سةرزةنشتى) بدريَتء وةربطرر.
 -3لة باربردنى(سب)ى دايةى توشبوو بة نةخؤشى ئايدز:
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ريَة ــراوى ئيســالمى بــؤ زانســتى ث يشــةى هةســتا بــة بةســتنى
سيميناريَب لة بارة لةسةرى (خسـتنةوةى (نـةوة ،وةضـة) لـة ذيَـر
رؤشنايى ئيسالمدا ،لة باسى حوك (ياسا)ى لـةباربردن طةيشـتة
ئةمةى خوارةوة :
[كؤرثــة لــة ســةرةتاى دوطيانيــدا زينــدوة ،ذيــانى ريَـ ليَطىاوة لــة
هةموو دؤ ء ةؤناغةكاندا ،بة تايبةتى دواى فووثيـاكردنى (روح
طيان)دا ،ئيرت دوابةدواى ئةوة دوذمنايـةتى لةطةلـدا بةريَـت بـة لـة
باربردنى ،مةطةر بؤ زةرورةتيَةى طةورةو طرنطـى ث يشـةى ،بؤيـة
هةندر لة بةشداربوانى سيمنارةكة رايان ثيَضةوانةو جياواز بـوو،
رايةك دروستة كؤرثةكة لةباربَيَت ثيَش ئةوةى بطاتـة ضـ ()40
رؤذ ،بــة تايبــةتى لــة كــاتى بــونى ثاســاو ثــؤزشء بةلطــة] بؤيــة
بةشــداربوانى ســيمينارةكة ديــدو تيَرِوانينيــان ئــةوة بــوو كــة ئــةم
حوكمــة (ياســاية)ش جيَبــةج ئــةبيَت بةســةر دايةــى دوطيــانى
توشبووى نةخؤشى ئايدزدا.
 -4دايــةنطاى دايةــى توشــبوو بــة ئايــدز بــؤ منــا َ (لــةدايب بــوو)ة
سا ء تةندروستةكةىء شىثيَدانى.
دواى ئةوةى كـةوا بةلطـة ث يشـةية ئامادةبوةكـان بةلطـة بـوون لـة
سةر ئةوةى كة هيو مةترسـيةكى دوثاتةـةرةوة نيـة لـة دايـةنطاى
دايةـــــى توشـــــبوو بـــــة ئايـــــدز بؤمنا َ(لـــــةدايب بـــــوو)ة ســـــا ء
تةندروســـــتةكةى ،حـــــالى لـــــةو بارةيـــــةوة حـــــالى تيضـــــةةلىء
ثيَةةوةذيانى ئاسايية ،ديدو تيَرِوانينى كؤرِوسيمينار ئةوة بو كة
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ريَطــــرى شــــةرعى نيــــة كــــة دايــــب هةســــت بــــة لــــة خــــؤطرتنى و
بــةخيَوكردنى (لــةخؤى بطريَــتء بــةخيَوى بةــات) ،ئةطــةر بةــرر
دايانيَب هةبيَت بؤ شى ثيَدانى شـىة خؤرةكـة ،يـان جيَطرةوةيـةك
هةبيَت لة باتى شىى دايةةكة كة خؤراكى تـةواوء بـةس بيَـت بـؤ
منالةكة.
 -5مــافى ســةالمةتء دروســتى هةريــةك لــة هاوســةرانة (ذن يــان
ثياو) كة داواى جيابونةوة بةـةن لـة يـةكرت (هاوسـةرى تـوش بـوو
بة نةخؤشى ئايدز):
لــة ســيمينارةكةدا بينيــان كــة بــؤ هةريــةك لــة هاوســةران (ذن يــان
ثياو) بؤيان هةيـة كـة داواى جيابونـةوة بةـةن لـة يـةكرت (هاوسـةر
(ذن يان ثياو)ى توش بوو بة نةخؤشى ئايدز ،بةو ئي تبـارةى كـة
نةخؤشــــى ئايــــدز نةخؤشــــييةكى (درم)يــــةء ظايرؤســــةكةى بــــة
شــ ـيَوةيةكى ســــةرةكى لــــة ريَطــــةى بةيةكطةيشــــصء ثةيوةنــــدى
سيَةسيةوة ئةطوازريَتةوة.
 -6مافى ذيانى هاوسةريَتى (كردارى سيَةسىء سةرجَييى).
ئةطةر هاتوو يةكيَب لة هاوسـةران (ذن يـان ثيـاو) تـوش بوبـون بـة
نةخؤشى ئايدز ،ئةوا ئةوةى تريان كة تـوش نـةبوة لـة هاوسـةران
ئــةتوان كــارء كــردارى سيَةســىء ســةرجيَيى لةطةلــدا نـــةكات،
ضــــــونةة وةك لــــــة ثيَشــــــرت بامســــــان كــــــرد كــــــة (ثةيوةنــــــدىء
بةيةكطةيشــتنى سيَةســَ) هؤكــارى ســةرةكية بــؤ طواســتنةوةى
نةخؤشيةكة.
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 -7نةخؤشى ئايدز دائةنريَت بة نةخؤشى مردن.
شــةرعةن نةخؤشــى ئايــدز دانانريَــت بــة نةخؤشــى مــردن تــاوةكو
نيشانةكانى بة تةواوى دةرنةكةويَت ،تاوةكو نةخؤش بة تـةواوى
بةـةورء نـةتوان كاروبارةكـانى ذيـانى رؤذانـةى خـؤى جيَبـةج
بةات بةرةو مردن برِواتء بطات بة مردن.
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كؤتارى
ســوثاسء ســتايش بــؤ خــوا كــة هاوكــارو يارمــةتى دايــنء ،درود
ســـــةالتء ســـــةالمى بيَثايـــــان لـــــة ســـــةر ثيَشـــــةواء ســـــةردارى
مرؤظايةتىء ،لةسةر هةموو ئةوانةى كة دواى ريَبازةكةى ةورئـان
ئةكةون..
بة ئوميَدء هيواى ئـةوةى كـة خويَنـةرى بـةريَ الى رونء ئاشـةرا
بيَت -كة هيو بواريَب نةماوةتةوة بؤ شبء طومانء دوودلـى -كـة
مةبةســــت لــــةم كــــؤرِء ســــيمينارانة بريتيــــة لــــة بالوكردنــــةوةى
خراثــــةكارىء بةدرِةوشــــتى ،شــــةاندنء عةيبــــداركردنى ةيــــةمء
رةوشتى ثـاكء بيَطـةرد كـة نيطـاى خـوايى ثـىؤز هيَناويـةتى ،كـة
ئةمـــةش بـــؤ خـــؤى جـــةنطيَةى تونـــدو دذوارة لةســـةر ئـــةخال ء
رةوشتى طة ئيسالمء موسلمانان كة هـيو طيـانء بـونيَةى بـةب
ئةخال ء رةوشت نية:
َخْةقمض َ ضَ َيتْضضضضضضضضَرِم َّض َه ُّموض َ َهَبتْضَأخْة مه ْض َ َه مب موا ض
َِإ َّن َم ضاأل َ مضاأل
بـــةلةو لـــة دواى ئـــةوة دةركء هةســـت بةـــةين بـــة بـــةهاء نرخـــى
ئامؤذطاريــة ثيَغةمبةريــةكانى ثيَغةمبــةرى ئومــةتى موســلمان كــة
ئةترس وخةميان ئةخوات لةوةىضك تيَى بةةونء توشيان ببيَت
( )هــةروةك لــة فةرمودةيةكيــدا ئةفــةرمور [ تركددتض ادددىض
ر عد د ضهددديضأضدددرضعلدددىضاةرجد د لض د د ضاةعسد د ]ض صـــ)ي)ى موســـل
فةرمودةى ذمارة ( .)7121ض
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هـــةروةها لـــة فةرمودةيـــةكى تـــردا ئةفـــةرمور [...رد د ت واضاةددددني ض
ات ددواضاةعس د ضرددم ضأ لضر ع د ض عددىضإسددرائي ضك نددتضرددىضاةعس د ض]
ص)ي)ى موسل فةرمودةى ذمارة (.)7124
بـــةلةو فيَلبـــازء دةســـتَِو ط يةـــارانى شارســـتانيةتى خؤرئـــاواء
لةوةى كـة بـانثء بانطةشـةى بـؤ ئةكـةن لـة تيَةـدانء هةلوةشـانى
خيَ انء كؤمةلطاو بةد رةوشتىء لةشفرؤشـىء داويَنثيسـىء كـة
بـــة دةســـتى خؤيـــان (خؤيـــان) ئـــةم ضارةنوســـةيان هةلبـــذاردوةء
بـــةردةوامن لةســـةرى ،هـــةر بؤيـــة ثاداشـــتى خـــوايى ئةدريَنـــةوةء
ضاوةِريَيانة ،هةروةك لة ةورئانى ثىؤزدا خواى طةورة ئةفةرمور:
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ
ﱉﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱊ
ﱇﱈ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱠ
النساء15 :
( )15ئــــةو ئافرةتانــــةى كــــة داويَــ ـن ثيســــيى دةكــــةن لــــة ذنــــانى
كؤمةلطةكةتان ئيَوة ضوار شـايةتيان لـة خؤتـان لةسـةر بطـرن (كـة
شــايةتى بــدةن لــة كــاتى ئ ـةو كــردارة ناشــةرعيةدا كــة ديويــانن)
ئةطةر ضوار كـةس كـؤك بـوون لةسـةر ئـةو شـايةتيدانة ،ئيَـوة ئـةو
ئافرةتانة لة مالدا بةند يةـةن هـةتا مـردن يةخـةيان ثـىَ دةطريَـت،
يان خواى طةورة دةرويةكيان َ دةكاتـةوة (بـة تةوبـة َ وةرطـرتن
يان شةال ليَدان لة هةردوكيان).
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لـــــة خـــــوا داوا ئةكـــــةين كـــــة هـــــةو َء تيَةؤشـــــانء مانـــــدوبونى
دلســؤزانةمان ببيَتـــة هؤكـــارو ثالنـــةر بـــؤ هةســـتانةوةء ذيانـــةوةو
بةئاطاهاتنـةوةى طـة ء ئومـةت لةسـةر كـةلتورو فةرهـةنطى ةــو َء
فراوانيانداء ئةخال ء رةوشتى ثتـةو ثؤالينيانـدا ،لـة ديـارترينى
ئةو رةوشتة جوانانة (شةرمء شةؤء حةيا)ية ،ضونةة بـة راسـتى
حـــةيا هـــةر هـــةمووى خيَـــرو ضـــاكةية هـــةروةك ضـــؤن ثيَشـــةوامان
هــةوالى ثيَــداوين ،بةهــةزاران درودء ســوثاسء ســتايش لةســةر
ثيَغةمبةرى ئازي ء خؤشةويست بيَـت ،لةسـةر ئةوانـةش بيَـت كـة
شويَن سونةتةكةى ئةكةون تا رؤذى دوايى.
سةرؤكى دةستةى زانايان و
سةرؤكى طشتى كؤمةلَطا شةرعيةكان
لة كؤمارى مصرى عةرةبى
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ئةندامانى دانيشاتنة كارراةكان (وؤرك شاؤ )ةكان كاة
تاااوتورَى ئااةم دراادو تيَرِوانينااةران كاارد ء بنيااات و
بناغااة ئااةم دردطارةرانااةران دارِشاات و ااة ئةسااتؤى
خؤرانيان طرت.
 -1دةســتةى زانايــانى كؤمةلــةى شــةرعية ســةرةكيةكان (كــة ثيَــب
هاتون لة  150زانا لة دةسـتةى وانـة بيَـذانى زانةـؤى ئةزهـةر ،كـة
سةرؤكةكةيان (مامؤستا حممدامل تار حممداملهدى).
 -2ئةريومـــةنى ئيســـالمى جيهـــانى بـــؤ بانطـــةوازو فريـــاطوزارى،
سةرؤكى نوسينطة لة ةاهىة (مامؤستا توفي الشري ).
 -3يانةى فةتواى م رى (دكتؤر على مج ة موفتى كؤمارى).
 -4ليذنةى ئيسالمى جيهانى بؤ (ذنء منـا َ) سـةرؤك (مامؤسـتا
كاميليا حلمَ).
 -5يــــــةكيَتى زانةــــــؤ ئيســــــالميةكان (مامؤســــــتا دكتــــــؤرج فر
عبدالسالم).
 -6دةســتةى فريطوزاريــة مرؤييــةكان لــة ســةنديةاى ث يشــةانى
م ر ،سةرؤك (مامؤستا دكتؤر عبدالقادر حجازي).
 -7يةكيَتى جيهـانى كؤمةلـةكانى ث يشـةى .سـةرؤك (مامؤسـتا
دكتؤر على مش ).
 -8مامؤســـتا دكتؤرحممـــد رأفـــت عثمددد ض(ئةنـــدانى كؤمةلـــةى
تويَذينةوةى ئيسالمى).
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 -9مامؤســـتا دكتـــؤر صـــالح عبـــداملت ا  ،مامؤســـتاى زانســـتى
كؤمةاليةتىء راويَذكارى تويَذينةوةى كؤمةاليةتىء تاوانةكان.
 -10مامؤســتا دكتــؤر عبــداملن الَبــري ،مامؤســتاو ســةرؤك
بةشى تويَةارىء زانستى جينةكان-كؤليَذى ث يشـةى -زانةـؤى
عوري .
 -11مامؤســتا دكتــؤر عبداحلميــد اة دد  ،شــارةزاو ثســثؤرى
نةخؤشــية طــوازراوة سيَةســيةكانء ئايــدز ،لــة يــةكيَتى جيهــانى
كؤمةلةكانى ث يشةى ئيسالمى ()FIMA
 -12مامؤستا دكتؤرة ريوى عبداجمليـد ،مامؤسـتاى بؤمـاوةيى
مرؤيى لة ناوةندى تويَذينةوةى نةتةوةيى.

تةواو بوو بةيارمةتى خواى تاكء تةنها
سليَمانى /شةممة 2018/2/10/
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