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 ئوميد قةرةداغي
 

ضةمكي ريفؤرم بؤ دنياي ئيمة ضةمكيكي نويية، نويية نةك لةبةرئةوةي ئةم ئةم ضةمكة لةم ساآلنةي 
بةكارديت، نةك لةبةرئةوةي دواييدا بةشيوةيةكي بةرفراوان لةناوةندة سياسي و ئيعالمييةكاندا 

يةكيكة لةثرةنسيثة يةرةكييةكاين نويي جيهان و خؤرئاوا بةطشيت و ئةمريكا بةتايبةيت كاري بؤ 
دةكات، بةلَكو لةبةر ئةوةي ضةمكي ريفؤرم بةو ماناو دةالالتانةي كةكولتوورو فةرهةنطي خؤرئاوابيدا 

 .  نةناوي هةيةو نةماناهةية، لةدنياي ئيمةو كولتووري ئيسالمي بةطشيت تر،
دانراوة، بةآلم لةِراستيدا ئةم ماناو ) ريفؤرم(بةرامبةر بة ) االصالح(لةزماين عةرةبيدا واذةي 

لةديدو تيطةيشتين ثياواين سةلةفيدا بةدةستييةوة دةدات تةواو ) الصالحا(دةالالتانةي ضةمكي 
الي ثياواين سةلةف و ) االصالح(كي جياوازة لةو ماناو دةالالتانةي ريفؤرم هةيةيت، ئةطةرضي ضةم

، ئيدي ماناي )االصالح ضد الفساد(موفةسريين ثيناسةيةكي كؤنكريتيي بؤ نةكراوة، بةلَكو دةطوتريت 
الي موفةسريين و لةميانةي تةفسريكردين دةقة قورئانييةكان و ) االصالح و فساد(هةر يةك لة 

 بةطشيت لةقورئاندا بةضةندين ماناي جياواز ئةو بةكارهينانة قورئانييةكاندا بةرجةستة دةبيت،
لةنيوان دوو طرووثي ناكؤك و ) ئاشتةواييكردن(ضةمكة بةكارهينراوة، لةشوينيكدا بةماناي 

بةو كةسة ) صاحل(لةشوينيكي ديكةدا ). 9سورةيت احلجرات، ئايةيت (بةشةِرهاتوودا بةكارهينراوة 
، هةروةها )83لةسورةيت املائدة، ئايةيت (مي خودا دةهينيت دةوتريت بةخوا باوةِر بةخوداو ثةيا

بةماناي باوةِرهيناين بةخوداو بةِرؤذي دوايي ) االصالح(دا دووبارة ) 47االنعام، ئايةيت (لةسورةيت 
 .بةكارهينراوة

يت سورةيت الفرقان، ئاية(بةماناي تةوبةكردن ديت لةطوناه ) االصالح(لةشوينيكي ديكةي قورئاندا 
يشة ديسانةوة لةسياقي بةكارهينانة قورئانييةكاندا ماناكةي )فةساد(، هةرضي ضةمكي )69

ليكدراوةتةوة، لةشوينيكي قورئاندا فةساد بةماناي باوةِرنةهينانة بةنيشانةكاين ثيغةمبةريةتيي و 
دةستةواذةي فةساد ، لةشوينيكي ديكةدا )18سورةيت االعراف، ئايةيت (خؤطيلكردنة لةِراستيي نبوئةت 

بؤ ناساندين كاري ئةو سيحربازانةي فريعةون بةكارهينراوة، كةدةيانةويت بةسيحرةكانيان دذ 
، ئةمانةو ماناي )218سورةيت يونس، ئايةيت (بةِراستيي نبوئةت و موعجيزةكاين مووسا بوةستنةوة 

 . تري هاوشيوةي ئةوة لةقورئاندا دةبينني
لةقورئاندا و لةويشةوة الي موفةسريين و ) الفساد(و ) االصالح(ي بةم شيوةية هةريةك لةضةمك

 بةماناي باوةِرهينانة )االصالح(. تيطةيشتين ثياواين سةلةف دوو ماناي جياواز بةدةستةوة دةدةن
 . بةخوداو نبوئةت و رؤذي دوايي و ئاشتةواكردن لةنيوان خةلَكيداو تؤبةكردنة لةطوناه

 )االصالح(ياخيبوونة لةباوةِرو لةفةرماين خوداو تيكداين زةويية، ثرؤسةي ) فةساد(بةثيضةوانةشةوة 
 خةبايت باوةِرة دذي بيباوةِري، بانطةشةية بؤ تؤبةكردن و )االصالح(واتا . ثرؤسةيةكة دذي فةساد



ثةشيمان بوونةوة لةطوناه و ئاوةدانكردنةوةي زةوي و نةماين كاري خوينِرشنت و ثيادةكردين 
 .  لةزةوييدا، بةثيضةوانةوة فةساد تيكداين زةوي و ثيادة نةكردين حوكمي خودايةشةريعةتة

 هةيةيت، )االصالح(ضةمكي ريفؤرم لةكولتووري خؤرئاواييدا مانايةكي تةواو جياوازي هةية لةوةي 
) Form(بةماناي دووبارة، ) Re(وشةيةكي ليكدراوة، واتا لةدوو بِرطة ثيكديت ئةوانيش ) ريفؤرم(

بةماناي شيوةو شكلَ ديت، واتا دووبارة شكلَ و شيوة ثيدانةوة يان دووبارة بنياتنانةوة، ئةمةش 
بةماناي ئةوة ديت، شتيك يان بنياتيك تيكبدةيت و سةرلةنوي دروستيبكةيتةوة، يان بةمانايةكي 

و شتة، لةِراستيدا ئةو طؤِراين بنضينةيية لةشتيكداو سةرلةنوي شكلَثيدانةوةي ئة) ريفؤرم(ديكة 
طؤِرانة طةورةيةي لةخؤرئاوادا روويدا رةنطدانةوةي هةمان ديدي ريفؤرمطةرايي بوو، هةر بؤية 

 . دابِرانيكي طةورةيان لةنيوان سةدةكاين ناوةِراست و سةردةمي نويدا دروستكرد
رئاواييدا دوو ماناي لةكولتووري خؤ) ريفؤرم( لةديدي سةلةفداو )االصالح(بةم شيوةية هةر يةك لة 

  ريفؤرمي ئاييين.تةواو جياواز لةيةكدي بةدةستةوة دةدةن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


