
  و قورئانکانی کازاکستان دزه 
مني هةصةدين ها ئه ته  

بةصام پاش ذوخاين يةكثيت سؤضيةت  . بةهاي ذؤبصثكي سةردةمي يةكثيت سؤضيةت نزيك بوولة بةهاي دؤالرثكي ئةمةريكي
ستدا پارچة بوين ئةو ووصاتة،ووصات تووشي قةيرانثكي سةخيت هةصاوسان هات بة ئةندازةيةك كة ذؤبص بةهاي خؤي وا لةدة

 دؤالري ئةمةريكيت بكرداية بة ذؤبص دةبوو 100 چونكة ئةگةر.رؤض نةيدةتواين كاري ئاسايي بة ذؤبص بكاتكة ئيتر م
 .جانتايةكي گةورة پةيدا بكةي و بة بارگةصگريش بيگوثزيتةوة

 
 مثژووي نةك يةكثيت اوة، ذةنگة بوثرين كة بصثن لةرندووتيژ هاتةئاوبةداوي ئةو هةصاوساويةشةدا تةوژمثكي ذاوذووتثكي ت

 !وثنة بوو  بةرثدا، بةصكوو لة هةموو مثژووي مرؤضايةتيدا بثسؤضيةيت
 دةيوثرا خةرقةيةكي كةمثك گرانبةها لةبةربكا؟ بؤ كث

 .يان كراسيان لة خةصكي دةكردةوة بةذؤژي نيوةذؤ چةتةكان پثصاو
 

اينةكان نةيان تواين بةصام گةراجة پؤص. نيدا وةشارنةباية،دةبوو ماشثنةكانيان لة گةراجثكي پؤصايه ئةوكةسانة كة ماشثنيان
چونكة چةتةكان بة چةكةوة دةچوونة سةر خاوةن ماشثنةكان  بةزؤري چةك گةراجة .  ماشثن تاصان نةكرثنكة ذثگربن تا

 .پؤصاينةكان دةكردةوةو تاصاين خؤيان دةكرد
كرد،تا لة وثوة ذوبكةنة ووصاتاين ئةوروپاي ذؤژئاوا،  ساصةي دوايدا،كوردثكي زؤر ذويان لة يةكثيت سؤضيةيت پثشوو 10لةم 

 بث مثشوولة بة. ئةو كةشة دروست ببووزؤريان ئةو دياردةيان بةرچاو كةوتوة كة لةسةرجةم ووصايت بةرثي سؤضيةتدا
ن لة  تةوژمة تةندوتيژيةدا گيانياوكورد لة15 تا10نزيكةي .ئاگاداري مافياكان نةياتوانيوة قومثك ئاوي خؤذايش وةخؤن

 .1دةستدا،كايت خؤي
 

 لةهةرچوارقوژبين جيهانةوة گةشتكةران ذووي  بةناوي  مثديؤيندا هاوينةهةوارثكي دصگري هةية،لة پةناي چياي تني شة
 . بكةيربةصام دةبوو بؤئةوةي ذوتنةكرثيتةوة،دةستةجلثكي دذاوو چصكن كة ذوخساري نةبونيت بةيان بكا لة بة. تثدةكةن

 ئةوةش بوةهؤي . بكاهةصاوساوي  چارةي كثشةيتواينتان ووصاتثكة خاوةن زثذي ذةشة،بةزووي كازاكس لةبةرئةوةي كة
كاتثكيش خةصك لةمةترسي هةذةشةي مةرگ . ئةوةي كة بژثوي خةصك باشبثت و مةرگ هةذةشةي لثنةكات

وةك پثشتر بامسان  ،ساص 13ي ذاسيت بث پثش ةئةو. ةماباري ئابووري باش بوو، ئيتر پثويسيت بة ذاذووت ندووركةوتةوةو
ي ووصاتاين كؤنة سؤضيةتدا كة باري ةئثستاش لةزؤرب. كرد، كةس نةيدةوثرا كة بةذؤژي ذوناك سةربةستانة بازاذيةك بكا

: كوردثكي ذؤژهةصايت بةناوي كاك نةژادي كةرميي وويت. تاصاين ذؤژلةدواي ذؤژ لة پةرةسةندندايةئابوريان نالةبارة، دزيو
يلؤ گؤشيت كذيبوو،تابيباتةوة بؤ ماصث دؤستثكي خؤي، بةصام پثش ئةوةي بگاتة ماصي دؤستةكةي، لةئؤزبةكستان چةند ك

تثرة، نيوةي شةو يا هةركاتثك مرؤض بيةوث، سكي  ي كازاكستان خةصكبةصام ئثستا. گؤشتةكةيان لثستاندم وباشيشيان كوتام
 هاودةم بؤ ،وة، دةتواين بچثت لةهةر بن دارثكدا بثبچثتة دةرةوة يا باذثك كةمثك سةري خؤي گةرم بكا،بثترس و سصةمينة

هثندةي  ناسراوثكر ئةوةي شريي شثر لةوث زؤر هةرزانة،ةلةبش پؤليسكةي جاران نةماوة،  پؤليسي.خؤي پةيدا بكا
 لةسةر . لة مةستيدا لثبزبوويشي هةصنةگرتبوو، ئةدرثسي ماصكةش پاسةپؤرتيئةو. ووشياري خؤي لةدةستدابوومةينؤشيبوو،

كةسثك لةو : وويت بةصثخةصك پةيوةنديان كرد بة پؤليسةوةو پؤليس  پاش دووشةو مةسيت، ةوة) نةشةي تني(ياي چ
، ئةگةر  ئةوة ئةدرثس. كة گوم بوةة دؤستةكاين ذايانگةياند،چونك ذؤژة بةدويدا دةگةذثني2ذةنگةي ئثوة باسي دةكةن 
 !يانة ماصةوةاندان وةرگرتوو  گةيئةدةرةسةكةي دةتانةوث خؤتان بيبةنةوة؟

دز ببذدرثت، وةك قورئان  ئايا كارثكي مرؤضانةية كة دةسيت  لةم منونانة پرسيارثكة، مةبةسيت سةرةكيزؤر بةكوريت
 ؟ ياساكردويةيت بة

 .دةسيت دز ببذن ئةگةر پياو بثت يا ژن:ئةصث 38چونكة سورةي مائيدةي ژمارة
 جزاًء بما آسبا، نكاًال من اهللا، واهللا عزيز والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  (38سورة المائدة

 حكيم



 ئايا ئةو تثكستة قورئان نية بةصگةمان ناداتث كة قورئان لةدايك بووي ژينگةي خؤيةيت، كة ژينگةيةكي دصذةق و تؤپزية؟
چونكة ئةگةرخوا كة خؤي مرؤضي و . بةواتايةكي تر، قورئان بريي كؤمةصگايةكي دواكةوتووي ساديستة،نةك ووتةي خوا

 دةبوو بيزانياية كة خةصك كاتثك دزي دةكةن كة .جيهانيشي ئافةراندبث، دةبوو لة ذةوشي ئثستاي كازاكستان بة ئاگا بواية
ذزگار  كاتثك مرؤض دزي دةكا،چونكة مرؤض لةسةرة مةرگدا پةنا بؤ هةموو چثصك دةبا،تا خؤي پث.  سكاصا بكاانزگي برسي

  .بكا
ئةو گؤذانكارييانةي كازاكستان بةصگةي بةهثزمان دةداتث، كة دةسيت دز بذين چارةسةرثكي سةردةمميانة، مرؤضانة : تاوا
 .ئةگةر وابواية دةبوو سةرجةم كازاخيةكان بث دةست مبنايةتةوة. نية

 . قورئانة46يت مائدةي  گاندي مةبةس.ئةگةر چاو لةجثگةي چاو بث، دةبث جيهان كوثر بكةين: ئاخر مةمهةهاتا گاندي ئةصث
ما أنزلَ وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس والْعين ِبالْعيِن واَألنف ِباَألنِف واُألذُنَ ِباُألذُِن والسن ِبالسن والْجروح ِقصاص فَمن تصدق ِبِه فَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم ِب

 )46(اللّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ 
قورئاين عةرةبةكان خؤي لة خؤيدا بةصگةمان دةداتث كة ئةو تثكستة دةسكردي كةسايةتيةكة كة لةو نثوچةدا ژياوة، ئاخر  

ئةگةر : ويت ئةرستؤ بوو، وژينگةيةكي فةلسةفة بوو، ئةو قوتايبديك بووي تؤ چونكة فةليةسوف و زانا بوو، لةئةرس
مثژووي فةلسةفة دكتؤر .كيژيش وةك كوذ ژينگة بؤ بسازث كة خبوثنث، دةتواين وةك كوذ خؤي چةكدار بكا بةزانست

 .حسثين خةليقي
 لة هةموو بوارةكاين ژياندا ئةسپي خؤي تاو ة كة ژن دةتواين وةك پياوبةصام قورئاين عةرةبةكان، پةي بةو ذاستية نةبردو(

 .بدا
بؤية دوو ژن بة پياوثك دةجوثندرث . ريي خودي كةسايةيت حمةمةدة، بؤية ژن نيوةي مريايت بةردةكةوثچونكة قورئان ب

 ).ژن زياتر ثنث،قورئان4بؤية قورئان ذةوايي داوة كة پياوثك لة ). شاهد(لةكاتث بينةري ذوداوثكدا
،بةصام هةرگيز باسي ژن ناكات كةچي حؤري لة بةگةشت وةردةگرن77بؤية وتةيةكي حمةمةد ئةصث ئةگةر خؤتان تةقاندةوة 

 !سنن ئينب ماجة للسندي  4328 حةديسي ژمارةوةردةگثت
http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=5&Rec=5931 

 ئاخر كوا كام ذستةي قورئان لةگةص ژياين شارستانيمان دةگوجنث؟
 مةگةر قورئان ناصث سةرپؤش بكةن؟

 ]59:األحزاب[} اجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن يا أيها النبي قل ألزو 
 .سةرپؤش هةرةشةيةكي بةصگةنةويستة بؤ نةشوومناي ژن: بةصث قورئان سةرپؤش دةسةپثين بةسةر ژندا، بةصام زانست ئةصث

كة ژين سةرپؤشدار ) ميديكاص تريبيؤن(پرؤفيسؤر تريينس داميؤند لة زانكؤي نيوساوس وثلز ذايگةياند بؤ گؤضاري 
كة دةبثتة هؤي كةمي .ناوبراو ذايگةياند كة  سةرپؤش دةبثتة ذثگر لةبةردةم تيشكي ذؤژ.زياترتوشي نةخؤشي ئثسك دثن

نكاتدا بؤتة هؤي اش كاري خراپ دةكاتة سةر نةشوومناي ئثسك،هةروةها لة هةمةكةئةو. ضيتامني دي لة گيانيادا 
 هؤكارثكي و سةرسوذماين پرؤفيسؤر داميؤند،چونكةكة بؤتة هؤي نيگةراين **مونبةرزبونةوةي ذثژةي هؤرمؤين ئةراسؤر 

 !ژيرانة ي بؤنادؤزرثتةوة
لة نوسيين ئةم بابةتةدا پلةي گةرماي هةرة .توراليا ووصاتثكي گةرمة و تيشكي ذؤژ خؤذاييةس وةك ئاشكراية ئو

 . زستانانرةوةيةف لة ژثر س36،15،5ثكدا لة سويد لة كات. سةروي سفرة20 سةرووي سفرة،هةرة نزمتريان 39بةرزترينيان 
 .03،06،2002ذؤژنامةي الشرق الئةوسةيت ذؤژي 

هةرگيز بري لةبووين خوا مةكةرةوة، بري لة :حمةمةدي ئامة قورةيشي خؤي دةيزاين چي نووسيوة، بؤية لةووتةيةكيدا ئةصث
 .ئةفةرثنراوةكاين بكةرةوة

مرؤض : لةوثدا داروين وويت.  بصاو كردةوة1859سةرچاوةي جؤرةكان، لةساصي كاتثك چارلس داروين كتثبةكةي بةناوي 
 كة ئةو ئؤمثد دةكةم كة بؤچونكةي داروين ذاست نةبث،ئةگةر ذاستيش بث، هيوادارم: خامنثكي فيؤداص ويت. نةوةي مةميونة

ئيسالم نايةوث . يا دژي خةصكةشةذةكة لة پثناو خةصكة . دةنگة بةگوثي خةصك نةگا،مثژوي فةلسةفة دكتؤر حسثين خةليقي
، بةتايبةت كوردة ئيسالميةكان،چونكة دةزانن كة ئيسالم و عةرةباندن وةك ماسي و ئاو لثك خةصك ذاستيةكان تثبگةنكة

 .جياناكرثنةوة
  arathor mon** 



 . بةپثي ووتةي كوردةكاين كازاكستانكوردي ذؤژهةصايت بچوك تريؤركران،5تةهنا لة كازاكستان1 


