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بەپێــی کەلتــوری ســونننە، پێغەمبــەر مــرد  و هیچ جۆرە 
وەســیەتێکی دیاریکــراوی لــەدوای خــۆی جێنەهێشــت  
دنیاییەکــەى  دەســەاڵتە  و  پۆســت   ســەرەنجام  و 
کۆمەڵــگای  لەکاتێکــدا  هێشــت،  جــێ  بەکراوەیــی 
عەرەبــی ئەوســا کەخێڵەکــی  و دواکەوتــوو بــووە، 
ــووە  ــان لەوەب ــی چاوی ــە کۆمەاڵیەتیەکان ــوو گروپ هەم
ــەى  ــەاڵتە گەورەی ــەو دەس ــە ئ ــن بگەن ــان دەتوان کامی
پێغەمبــەر لەســایەی فراوانبونــی قەڵەمــڕەوی ئیســامی 
وەدەســتی هێنابــو. هەربۆیــە لەالیــەک )ابــن عبــاس(-

لــە  بــوە- داواى  کــە ئامــۆزای پێغەمبــەر و عەلــی 
ئیاممــى عــەىل کــرد کەلــە موهاجریــن بــوو- ئەوانــەى 
لەگــەڵ پێغەمبــەردا لەمەککــەوە کۆچیانکردبــوو بــۆ 
مەدینــە- ببێــت بەجێگــرەوەى پێغەمبــەر، عەلیــش  
ــرەوە  ــى ت ــەم کارە دەزاىن ، لەالیەک ــایەىن ئ ــۆى بەش خ
مەدینــە  شــاری  دانیشــتوانی  –کــە  )ئەنســارەکان( 
بــوون  و بووبونــە پشــتیوانانی ئاوارەکانــی مەککــە- 
بۆئــەوەى  کۆبونــەوە  ســاعیدە(  )بنــى  لەدیوەخــاىن 
دەســەاڵتی  شــوێنی  بخەنــە  عبــادە(  بــن  )ســعد 
ــە  ــژوودا ب ــەو مێ ــیە ل ــەم ڕوداوە سیاس ــەر، کەئ پێغەمب

ڕوداوی ســەقیفەی بەنــی ســاعیدە نــارساوە.) ١(   

 )ابن عباس(-کە 

ئامۆزای پێغەمبەرو 

عەلی بوە- داواى 

لە ئیاممى عەىل کرد 

کەلە موهاجرین 

بوو- ئەوانەى لەگەڵ 

پێغەمبەردا لەمەککەوە 

کۆچیانکردبوو بۆ 

مەدینە- ببێت 

بەجێگرەوەى پێغەمبەر
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ــەدەوری  ــر ل ــوون-  لەشــوێنێکی ت ــان کەســوکاری پێغەمبەروقورەیشــی ب ــرەکان(- کەزۆربەی ــەوە لەکاتێکــدا )موهاجی ئ
تەرمەکــەی پێغەمبــەردا کۆببونــەوە بــۆ یەکاکردنــەوەى شــوێنی ناشــن وکفنکردنەکەوچۆنیەتیەکــەی. ئەوەبــوو گوایــە 
کەســێک هاتوبەپێــی هەندێــک ســەرچاوە  بەچرپــە هەواڵــی کۆبوونــەوەى )ئەنســارەکان(ى گەیانــدە عومــەری کــوری 
ــش  ــە دەســەاڵتدار. عومەری ــەر دەکەن ــە ئەنســارەکان خەریکــە کەســێک لەشــوێنی پێغەمب ــد ک ــی ڕاگەیان ــاب، پێ خەت
تەنهــا ئەبووبەکــری لــەو زانیاریــە ئــاگادار کــردەوە و ئەویــش ئەبوعوبەیــدەی جەراحــی ئــاگادار کــردەوە و ســێ قۆڵــی 
بەنهێنــی خۆیــان گەیانــدە دیوەخانــی )بنــی ســاعدە(، پــاش گفتوگۆومشــتومڕێکى زۆر لەنێــوان هەردووک الیەنــی ناکۆک 
لەسەردەســەاڵت، واتــە ئەنســارەکان کەداوایــان دەکــرد )ســعد( ببــێ بەخەلیفــە و )ابوبکروعمــر( کەلــە موهاجیــرەکان 

بــوون ودەیانویســت ئــەم دەســەاڵتە بۆخۆیــان بێــت، ئەبوبەکــر بــە خەلیفــە دیاریکــرا.)*(
ئەمــەش بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە ناکۆکــی خێڵەکی ناوخــودی ئەنســاڕەکان، چونکە ئاشــکرایە کە ئــەم گروپــە لەهاوەاڵنی 
ــاوی دور و  ــە خــاوەن مێژویەکــی خوێن ــوون. ئەمان ــک هاتب ــەوس وخــەزرەج( پێ ــی )ئ ــەر لەهــەردوک عەرشەت پێغەمب
درێــژ بــون، بــەاڵم تاپێغەمبــەر لەســەر دەســەاڵت ب و ناکۆکیەکانیــان وەســتابو، یــان النــی کــەم بــواری تەقینەوەیــان 
ــە  ــەم ڕێکەوتن ــرا ئ ــانی توان ــە بەئاس ــوو، بۆی ــەزرەج( ب ــی )خ ــرەی خێڵ ــن تی ــەرۆکی گەورەتری ــعد(یش س ــوو.  )س نەب
برازێــرێ، بــۆ ئەوســیەکان. موهاجیرێــک کــە مێژویەکــی خوێنــاوی لەگەڵیــان نەبــوو، باشــر بــوو لەخەزرەجیــەک کــە 
خێڵــە نەیــارە تەقلیدیەکەیــان بــوو. )ابــن خلــدون( لــەم بارەیــەوە دەڵــێ: )ئەوســەکان بۆیــە بەیعەتیــان بــە ئەبوبەکــر 
دا چونکــە ڕقیــان لــە خەزرەجیــەکان بــوو(.) ٢( هــەر لــەم کۆبونەوەیــەدا پــاش ئــەوەى )ئەبوبەکــر( لەالیــەن )عومــەر(

ەوە خرایــە دەســەاڵت وبەیعەتــی پێــدرا، )ســعد( لەگــەڵ ژمارەیــەک لــە کەســوکارە نزیکەکانــی ئەمەیــان قبــوڵ نەبــوو، 
لەگــەڵ عومــەر هەڕەشــەی کوشــتنیان لەیەکــر کــرد.)*(

 عــەىل لەبەرئــەوەى خەریکــی ناشــتنی تەرمــی پێغەمبــەر بــوو، )ئەبوبەکــر و عومــەر  و ئەوانــەی لــە ســەقیفەکە بــوون، 
خەریکــی ملمانــێ بــوون لەســەر دەســەاڵت لەناشــتنی تەرمــی پێغەمبــەردا ئامادەنەبــوون،)٣ (( بۆیە عەلی کــە ڕوداوی 
دانانــی ئەبوبەکــری  بیســت نیگەرانــی خــۆی دەربــڕی، چونکــە ئــەو پێــی وابــوو تەنهــا کــەس کەشــایەنی جێگرتنــەوەى 
ــەو  ــر لەشــەش مانــگ لەدەســت بەکاربونــی ئەبوبەکــر ئ ــا زیات ــە ت پێغەمبەربێــت دوای کــۆچ کردنــی، هەرئەمــە. بۆی
هەرئامادەنەبــوو دان بەشــەرعیەتی دەســەاڵتەکەیدا بنێــت. )ابــن القتیبــە( دەگێڕێتــەوە جارێکیــان کــە ئەبوبەکــر زانــی 
ــان،  ــارد و بۆالی ــەری ن ــدەن،  عوم ــە و ب ــەت ب ــن بەیع ــن بێ ــەوە و ئامادەنی ــی کۆبونەت ــی عەل ــانێک هــەن لەماڵ کەس
ئەویــش کەگەیشــت داوایلێکــردن بێنــەدەرەوە، بــەاڵم کەنەهاتنــە دەرەوە فرمانیــدا داری بــۆ کۆبکەنەوە، ئەوجــار گوتی: 
)ســوێندم بــە و کەســەی گیانــی عومــەری بەدەســتە، یــان دێنــە دەرەوە یــان خانوەکــە بەســەر ئەوکەســانەدا دەســوتێنم 
کــە تێیدایــە(. پێیانگــوت: عومــەر ئــەم خانــوە فامتــەى کچــى پێغەمبەریشــی تێدایــە، ئەویــش وتــی جــا چییــە؟ ئــەوەب 

و هەمویــان هاتنــە دەرەوە و بەیعەتیــان بــە ئەبوبەکــردا تەنهــا عەلــی وفامتــەی خێزانــی نەبێــت.)٤ (
بەهەمــان شــێوە لە)موصنــف بــن ابــی شــیبە(دا هاتــوە: دوای ئــەوەی بەیعــەت درا بەئەبوبەکــر، عەلــی وزوبیــر دەچونە 
ماڵــی فامتــەی کچــی پێغەمبــەر بــۆ پرســوڕاوێژوو بیرکردنــەوە لەحاڵــی خۆیــان، کەعومــەر پێــی زانــی بۆیانچــوو بەفامتەی 
ــان بەســەر دا دەســوتێنم. دوای  ــەن خانوەکەتی ــەوە بک ــۆ  و کۆبون ــەالی ت ــە بێن ــەر ئەمان ــوت، ســوێندم بەخــوا ئەگ گ
ئــەوەى عومــەر ڕۆشــت عەلیوزوبێــر هاتــن، فامتــەش پێــی گــوت: عومــەر ســوێندی خــواردووە ئەگــەر بێتەوەولێرەبــن 
ئــەوە خانوەکەتــان بەســەردا دەســوتێنێ، بۆیــە داوای لێکــردن بڕۆنونەیەنــەوە بەالیــدا. ئەمانیــش نەهاتنــەوەالی هەتــا 
بەیعەتیــان دا بەئەبوبەکــر.) 5(  بــەاڵم کــە فامتــەى خێزانــی عەلــی مــرد، کــە کچــی پێغەمبەریــش بــوو ئیــدی عەلــی 
بڕیاریــدا بەیعــەت بــە ئەبوبەکــر بــدات. لەمبارەیــەوە لەســەرچاوە ســوننیەکاندا هاتــوە کــە عەلــی بۆیــە تافامتــە مابــوو 
بەیعەتــی نــەداوە بــە ئەبوبەکــر چونکــە گوایــە لەبــەر دڵــی فامتەبــوە، لەبەرئــەوەى کــە پێغەمبــەر مــرد فامتــە داوای 
میراتیەکەیکــرد، کــە لــە مەدینــە و فــەدەک بــوو، بــەاڵم ئەبوبەکــر نەیــدا پێیوگوتــی: مــن لــە پێغەمبــەرم بیســتوە کــە 
کــەس میراتــی ئێمــەی پێغەمبــەران وەرناگرێــت، ئــەوەى دوای خۆمــان بەجێدەمێنێــت ســەدەقەیە. بــەاڵم هەربەپێــی 
هەمــان ئــەو ســەرچاوانە کاتێــک عەلــی چــوە ســەر مینبــەر بــۆ ئــەوەى الیەنگــری خــۆی بــۆ ئەبوبەکــر ڕابگەیەنێــت 
گوتــی : ئێمــە پێــامن وایــە بەشــامن هەیــە لــەم کارەدا _واتــە خەالفــەت_، بــەاڵم چەوســێراینەوە و نــەدرا پێــامن)6( 
ــەى دوای  ــک  و زەویان ــەو موڵ ــی  و ئ ــی شەخس ــەک میرات ــوە، ن ــەاڵتدا ب ــی دەس ــەر میرات ــە س ــە ل ــە ملمانێک کەوات

پێغەمبــەر جێــامن.

)ابن خلدون( لەم 
بارەیەوە دەڵێ: 

)ئەوسەکان بۆیە 
بەیعەتیان بە ئەبوبەکر 

دا چونکە ڕقیان لە 
خەزرەجیەکان بوو(
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جگــە لــەوە چەنــد گروپێکــی تــر لەســەردەمی دەســەاڵتی ئەبوبەکــر ناڕەزایەتیــان نەشــاردەوە لەدەســەاڵتەکەى، لەســەروی هەمویانــەوە بزوتنــەوەى 
هەڵگەڕاوەکانــە )املرتــدون(. کەلەڕاســتیدا ئەمانــە هەڵگــەڕاوە نەبــوون لەئیســام، بەڵــک و هێزێکــی ئۆپۆزســیۆن بــوون بەخەالفەتــی ئەبوبەکــر. بــەاڵم 
لــە مێــژوی ڕەســمی ئیســامیدا ئــەم بزوتنەوەیــە بەهەڵگەڕانــەوە لەخــودی ئایــن ناســێراون. لەکاتێکــدا ئەمــان ئامــادە بــون هەمــوو ڕێورەســمەکانی 
ئیســام جێبەجــێ بکــەن، هیــچ ئاڵوگۆڕێکیــش بەســەر فۆڕموناوەرۆکــی ئاینداریــان دانەهاتبــوو، تەنهــا لەمەســەلەی زەکاتــدا نەبێــت. ئەمانــە دەیانگــوت 
ــڵامنان  ــەردا موس ــی پێغەمب ــەر دەم ــە لەس ــر. چونک ــتی ئەبوبەک ــن بەدەس ــردووە، نایدەی ــن دیاریک ــانەی ئای ــە و کەس ــین ب ــان دەیبەخش زەکات خۆم
ــوو. بەواتایەکیــر  ــان دیاریکرب ــەو کەســانەدا دابەشــی دەکــرد کــە قورئ ــەر و ئەویــش بەســەر ئ ــە دەســت پێغەمب ــەوە و بیدەن ــوو زەکات کۆبکەن دەب
لەســەردەمی ئــەودا یەکێــک لەمەرجەکانــی شــەرعی بونــی زەکات ئــەوەب و کەدەبــوو بەپێغەمبــەردا بــڕوات  و لەرێــی ئــەوەوە دابەشبکرێـــت.  هــەر 
ــْم  ــًة تُطَهِّرُُه ــْم َصَدقَ ــْن أَْمَوالِِه ــْذ ِم ــدا هاتبــوو کــە پێغەمبــەر پێویســتە ئــەو موڵکوســامانەی زەکاتــە وەریبگرێــت وخــۆی دابەشــی بــکات )ُخ لەقورئان
ــە  ــەم قســەیەیاندا، کــە ل ــەاڵم ئەبوبەکــر لەوەاڵمــی ئ ــة/١0٣( ب ــِميٌع َعلِيٌم(.)ســورة التوب ــُه َس ــْم َواللَّ ــَكٌن لَُه ــَك َس ــْم إِنَّ َصَاتَ ــلِّ َعلَيِْه ــا َوَص ــْم ِبَه َوتَُزكِّيِه
ڕوکەشــدا ئاینیــە و لەناوەرۆکــدا هەڵوێســتێکی سیاســیە،  وتەیەکــی بەناوبانگــی هەیــە کەوتویەتــی )ســوێندم بەخــوا لەســەر ئــەو ڕێشــمەیەش شــەڕیان 
لەگــەڵ دەکــەم کــە پێشــر دەیانــدا بــە پێغەمبــەر(.)7( کــە مەبەســتی ئەوەبــوو مــادام لەســەردەمی پێغەمبــەردا کاتێــک زەکاتیــان لەئاژەڵەکانیــان دەدا، 
ڕێشــمەی ئاژەڵەکانیــان لێنەدەکــردەوە و ئەویشــیان لەگــەڵ دەبەخشــی، دەبــێ بەهەمــان شــێوە بیــدەن بەمنیــش. ئــەو بزوتنەوەیــە کــە لــە مێــژووی 
ئیســامیدا نــارساوە بەبزوتنــەوەى هەڵگەرانــەوە لەئیســام، وتیــان ئێمــە جگــە لــەوەى هەمــوو بڕیــار و برگەکانــی ئیســام وەک و خــۆی جــێ بەجــێ 
دەکەیــن، تەنهــا زەکات نادەینــە دەســت ئەبوبەکــر، کەئەمــە بۆخــۆی لــە ناوەرۆکــدا دەربرینــی ناڕەزایەتیەکــی سیاســی بــوو بەرامبــەر ئەبوبەکر،وگومــان 
ــەم  ــەوە ئ ــازە و الیەنگرانی ــەاڵتداری ت ــەن دەس ــەاڵم لەالی ــت. ب ــەر وەربگرێ ــتی پێغەمب ــە پۆس ــت ک ــایەنی ئەوەبێ ــر ش ــەوەى ئەبوبەک ــوو ل ــردن ب ک
هەڵوێســتە بەهەڵگەڕانــەوە لــە خــودی ئایــن دانــرا و ڕوبــەڕوی کوشــتاری گــەورە کرانــەوە. یەکێــک لەقوربانیەکانــی شــەری ئەبوبەکــر لەگــەڵ ئەوانــەى 
ــە  ــە ک ــوو، ئەســحابەیەکی بەناوبانگ ــەرەی ئۆپۆزســیۆنی ئەبوبەکرداب ــەى لەب ــک لەوان ــان بەزمانێکــی سیاســی یەکێ ــێ، ی ــی بدەن ــوون زەکات ئامادەنەب
نــاوى )مالــک بــن نویرە(یــە، کــە تــا پێغەمبــەر لەژیانــدا مابــوو بــەردەوام جێــی متامنــەى ئەوبــوو. ئــەم ئەســحابەیە خــۆی وخێڵەکــەی ئامادەنەبــوون 
زەکات بــدەن، بۆیــە ئەبوبەکــر خالیــدی کــوری وەلیــدی ناردەالیــان بەمەبەســتی ســەندن وکۆکردنــەوەى  زەکات لێیــان، بــەاڵم کەئامادەنەبــوون زەکات 
بــدەن خالیــد هەموویانــی دەستبەســەر کــرد، دوای ئــەوەی کاتــی نوێژهاتوشمشــێرەکانیان داناومالــک وکەســوکارەکەی نوێژیــان کــرد، خالیــد فرمانیــدا 
گەمارۆیــان بــدەن ، ئەوانیــش بەناچــاری لــە خالیــد پاڕانــەوە نەیانکوژێــت، بــەاڵم ئــەو هەرهەمویانــی کوشــت. ژنەکــەی مالکیشــی کــردە کەنیــزەک  و 
بۆخــۆی بــرد، چونکــە وەک )الطــری( دەڵێــت، ژنەکــەى مالــک لــە هەمــوو ژنــی عــەرەب جوانــر بــوو، بگــرە )املطهــری( مێــژوو نوســی کۆنــی ئیســامی 

پێــی وایــە خالیــد تەنهــا لەبــەر خاتــری ژنەکــەی ئــەم ئەســحابە و کەســوکارەکەی  کوشــت.)8( 
دورنیــە ژەهــر خواردانــی ئەبوبەکریــش، کــە ســەرئەنجام بــوە هــۆی مردنــی لەالیــەن ئــەو کەســانەوە بوبێــت کــە بەمورتــەد ناونــراون، یــان النــی کــەم 
ــر بەنەخۆشــی ئاســایی نەمــردوە،  ــی بەشــێکی زۆر لەســەرچاوە ئیســامیەکان ئەبوبەک ــت، چونکــە بەپێ ــێ سیاســیانەوە بوبێ ــەو ملمان لەئەنجامــی ئ

بەڵــک و ژەهرخــواردوو کــراوە.)9( 
ئەبوبەکــر بــەر لەمــردىن عومــەرى لەجێــی خــۆی دانــا، کەدوبــارە ئــەم بڕیــارە بــووە هــۆی زیادبونــی ناڕەزایــی عەلــی وژمارەیــەک لەهــاوەاڵن کەپێیــان 
ــە  ــرا شــیعە، وات ــە ناون ــەم بزوتنەوەی ــر ئ ــوو ، دوات ــەوە ب ــی لەســەروی هەمویان ــەر، کــە عەل ــی پێغەمب ــە کــەس و کارەکان ــت(، وات ــرا )اهــل البی دەوت
الیەنگرانــی عەلــی. شهرســتانی ڕەوتــی شــیعەی وا پێناســە کــردوە: )هەرکەســێک پێــی وابــێ دوای پێغەمبــەر عەلــی لــە هەمــوو کــەس شــیاوترە بــۆ 
خەالفــەت، دوای ئەمیــش کوڕەکانــی ئــەوا شــیعەیە(.)١0( کەئەمــەش ســەیرکردنێکی تــەوا و سیاســیە بــۆ ئــەم قوتابخانــە فکریــەی ئیســام، دەشــتوانین 

بڵێیــن بەپێچەوانــەوە هــەر کەســێک دان بەشــەرعیەتی خەالفەتــی ئەبوبەکــر دابنــێ وبەشــیاوترین کەســی بزانــێ بــۆ ئــەم پۆســتە، ئــەوا ســونننەیە.
ڕوداوی دانانــی عومــەر لەالیــەن ئەبوبەکــر بــێ پرســکردنی بەکــەس، بۆتــە مایــەی ڕەخنــەى زۆر لەالیــەن شــیعەوە، گەورەتریــن بەڵگەشــیان بــۆ ئــەو 
هەڵوێســتە ئــەوەب و کــە دەیانگــوت پێغەمبــەر بەرلــەوەى مبــرێ ویســتی وەســیەت بــکا، بــەاڵم عومــەر وتــی پێغەمبــەر نەخۆشــە و ئــاگای لەخــۆی 
نیــە، بۆیــە نەیهێشــت وەســیەتەکەی بنوســێ، هەرچەنــدە چەنــد جارێــک پێغەمبــەر ئــەم داواکاریــەى دووبــارە کــردەوە و عومــەر هــەر نەیهێشــت، 

دورنیە ژەهر خواردانی ئەبوبەکریش، کە سەرئەنجام بوە هۆی 
مردنی لەالیەن ئەو کەسانەوە بوبێت کە بەمورتەد ناونراون، یان 
النی کەم لەئەنجامی ئەو ملمالنێ سیاسیانەوە بوبێت، چونکە 
بەپێی بەشێکی زۆر لەسەرچاوە ئیسالمیەکان ئەبوبەکر بەنەخۆشی 
ئاسایی نەمردوە، بەڵکو ژەهرخواردوو کراوە. 
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بەبیانــوى ئــەوەى پێغەمبــەر ئــاگای لەخــۆی نییــە. ســەرئەنجام بــوە دەنگەدەنــگ لەنێــوان ئەوانــەى ویســتیان کاغــەز بێنــن  ووەســیەتەکەی پێغەمبــەر 
بنوســن ، ئەوانەشــی الیەنگــری عومەریــان کــرد، ئــەوەب و پێغەمبــەر لەهەمویــان توڕەبــوو دەریکــردن، دواجــار بــەم نەخۆشــیە مــردوو وەســیەتەکەی 
ــە  ــکات() ( شــەرع زان ــەر وەســیەت ب ــان هێشــت پێغەمب ــوو نەی ــی زۆر گەورەب ــی: )خراپەیەک ــەم ڕوداوەوە وتویەت ــارەی ئ ــاس( لەب ــن عب ــرد. )اب نەک
موســڵامنە ســونننیەکان لەکۆنــدا زۆر هەوڵیانــداوە تەفســیرێکی مەنتقــی بــۆ ئــەوە بدۆزنــەوە کەبۆچــی عومــەر نەیهێشــت پێغەمبــەر دوا وەســیەتی 

خــۆی بــکات؟ وەئایــا ناوەرۆکــی ئەووەســیەتەچی بــوە؟)١١ ( 
ــەوەى وا  ــە عومــەر ڕێگــری لێکــردوە. ئ ــکات، بۆی ــی ب ــۆ عەل ــەر ویســتویەتی وەســیەت ب ــە کەپێغەمب ــان وای ــەم ڕوداوەوە بڕوای ــارەی ئ شــیعەکان لەب
دەکات ئــەو ڕەخنەیــان خەســر بێتــەوە ناکۆکــی هەڵوێســتی عومــەرە لەســەرەمەرگی ئەبوبەکــر بەبــەراورد بەســەرەمەرگی پێغەمبــەر. چونکــە بەهەمــان 
ــەو ژەهــرەى دەرخــواردی درا، داوایکــرد وەســیەتبکات  ــی ســەرەمەرگیدا، کەتوشــی نەخۆشــییەکی ســەخت ب و بەهــۆی ئ ــر لەکات شــێوە کەئەبوبەک
ــەوەی تەواویبــکات لەهۆشــخۆی چــوو  ــەو مەبەســتە عوســامنی کــوری عەفــان هــات، ئەبوبەکــر دەســتیکرد بەوتنــی وەســیەتەکەى، بــەاڵم بەرل وبۆئ

بورایــەوە، ئەوەبــوو عوســامن لــەالی خۆیــەوە نــاوی عومــەری نوســی بــۆ خەالفــەت، کاتێکیــش ئەبوبەکــر بەخەبەرهــات پەســەندیکرد.)١٢(
ــی  ــوەء ، قبوڵکردن ــەوەى نەخــۆش ب ــوی ئ ــەری ڕەتکــردەوە بەبیان ــە وەســیەتی پێغەمب ــەر ک ــە لەهەڵوێســتی عوم ــەم ناکۆکی ــە ئ ــان وای شــیعەکان پێی
وەســیەتی ئەبوبەکــر کەنەخۆشــیەکەی ســەختریش بــوو لەئەنجامــی ئەوەبــوو کەدەیزانــی وەســیەتەکەی پێغەمبــەر لەقازانجــی نییــە. ئــەوە جگەلەوەى 
کــە پێغەمبــەر وەحــی لەخــواوە بــۆ دەهاتوقســەکانی هــی خــۆی نەبــون بەپێــی مەنتیقــی ئاینــی. بۆیــە شــیعە ئــەم هەڵوێســتەیان وا لێکداوەتــەوە 
کــە بەرهەمــی دژایەتیکردنــی عەلییــە لەالیــەن هەردووکیانــەوە. چونکــە لەســەرەتادا عومــەر عەلــی فەرامــۆش کــردوو لــە مشــتومڕی ســەقیفەى بەنــی 
ســاعدە ئەبوبەکــری کــردە دەســەاڵتدار، دواتریــش ئەبوبەکــر بەرلــەوەى مبــرێ عومــەرى کــردە جێگــرەوەى خــۆی. ئــەم پەیوەندیــە سیاســیە بەهێــزەى 
نێــوان عومــەر و ئەبوبەکــر، راســتیەک بــوو هــەم و الیــەک دەیزانــی، بۆیــە کاتێــک عومــەر وەســیەتەکەی ئەبوبەکــری پــێ گەیشــت، کەلەکاغەزێکــدا 
ــە؟  ــورساوە چــی تێدای ــەم ن ــی ئ ــک وت ــەدا یەکێ ــر جــێ بەجێبکــەن، لەوکات ــی ئەبوبەک ــە وەرن فرمان ــوو بەدەســتیەوە گرتوهاواریکــرد: خەڵکین نورساب
عومــەر گوتــی نازانــم بــەاڵم هەرشــتێک بێــت مــن جــێ بەجێــی دەکــەم. کابــراش وتــی: بــەاڵم مــن دەزانــم چــی تێدایــە، تــۆ ئــەوت کــردە خەلیفــە و 

ئێســتاش ئــەو تــۆی کردۆتــەوە خەلیفــە.)١٣(
ــر  ــۆوە، بەپێچەوانەشــەوە دەســەاڵتداران توندت ــر ب ــەڵ دەســەالتدا توندت ــی لەگ ــی عەل ــوان الیەنگران ــی نێ ــوو بەدەســەاڵتدار ناکۆک ــەر ب ــک عوم کاتێ
ــی  ــیعیدا پێ ــوری ش ــە کەلت ــیپەش ل ــەم پرنس ــەن، ئ ــوننیی بک ــەاڵتی س ــەی دەس ــران موجامەل ــیعەکان ناچارک ــەدا ش ــەم قۆناغ ــەوە، ل ــان بون ڕوبەڕوی
دەوترێــت )تقیــە(. ئــەم وشــەیە کەمانــای خۆپارێــزی دێــت تائێســتاش لەنــا و شــیعەدا پرنســیپێکی ئاینــی زاڵــە، مەبەســت لێــی ئەگــەر مرۆڤــی موســڵامن 
بڕواشــی بەشــتێک نەبێــت لەناخیــدا، بــەاڵم مەترســی کوشــن یــان ســزادانی لەســەربوو، ئــەوا بــۆی هەیــە لەڕوکەشــدا واخــۆی دەربخــات کەبــڕوای 
پێیەتــی. بەهەمــان شــێوەى شــیعەکان کــە لەســەردەمی عومــەرەوە کردویانــە، کەلەترســی کوشتنوســزادان ناچاربــوون دان بنێــن بەدەســەاڵتەکەیدا، بــێ 
ــە(، کەکورتــەی چیرۆکــی ئــەم کوشــتنەش وەک  ــاوی )ئەبولوئلوئ ــان پــێ بێــت. پــاش ماوەیــەک عومــەر لەالیــەن کەســێکەوە کــوژرا بەن ئــەوەى بڕوای
و لــە زۆربــەی ســەرچاوە مێژوویــە ســونننیەکاندا هاتــوە بــەم شــێوەیە : ئــەب و لوئلوئــە کۆیلــەی موغیرەبــوو، لەبنچینــەدا خەڵکــی نەهاوەنــد بــوو، 
ســەرەتا کۆیلــەی جەنــگ بــوو الی ڕۆمــەکان، کەســوپای ئیســام گەیشــتە ئــەم ناوچەیــە کــرا بەکۆیلــەی موغیــرەی کــوری شــوعبە، هەرچەنــدە عومــەر 
لەســەردەمی دەســەاڵتی خۆیــدا قەدەغەیکردبــوو کەهەرکەســێک عــەرەب نەبێــت لەمەککــەدا بــژی، تەنهــا کچــە دیلــەکان ومنداڵوپیــاوە بەتەمەنــەکان 
نەبێــت، بــەاڵم هــەروەک و )ابــن مســعود( دەگێرێتــەوە، موغیــرە بەتایبەتــی داوای لەعومــەر کردبــوو کــە قبوڵــی ئەوەبــکا ئەبولوئلوئــە لــە مەککــەدا 

بــژی، چونکــە ئیشــی زۆری پێیەتــی.)١٤(
دەگێرنــەوە ئەبولوئلوئــە کەبەناوبــازاردا دەڕۆیشــتودەیبینی کچوژنومنداڵــی شــار وواڵتەکــەی دەکڕدرێــن ودەفرۆرشێــن لەالیــەن ئەســحابەکانەوە، لە دیلە 
بەتەمەنــەکان نزیــک دەبــۆوە و قســەی خۆشــی بۆدەکــردن ودڵــی دەدانــەوە و دەســتی بەســەری منداڵەکانــدا دێنــا و یــاری لەگــەڵ دەکردنوبەگریانــەوە 

دەیگــوت ) اکل عمــر کبــدی( واتــە )عومــەر جەرگــی خــواردم(.)١5 (
ســەرباری ئــەوەی ناوبــرا و لەواڵتــی فارســەوە بەکۆیلــەی هێــراب و حیجــاز، کــەسء کارەکــەی یــان کوژرابــوون یــان کرابــون بەکۆیلــەو هەمــوو مــاڵ 
وســامانی تااڵنکرابــوو، خۆشــی کرابــوو بەکۆیلــە، ئەمــەش  لەبەرئــەوەى ئاشــەوان بــوو، ئاسنگەریودارتاشیشــی دەزانــی. بۆیــە موغیــرە لەســەری کردبــوو 
ــەر و  ــوە الی عوم ــان چ ــە ڕۆژێکی ــوو. بۆی ــدوی کردب ــەواوى مان ــەش بەت ــکات، ئەم ــی بۆپەیداب ــوار درهەم ــک چ ــوو ڕۆژێ ــت هەم ــەرک کەدەبێ بەئ
داوایلێکــرد کــە ئــەم زوڵمــەى لەســەر البــدا و داوا لەموغیــرە بــکات کــە ئەرکــی لەســەر کــەم بکاتــەوە، بــەاڵم عومــەر کەزانــی ئــەم کابرایــە ســەنعاتکارە 
)کــە ســەنعات الی عەرەبــی دەشــتەکی کــە تەنهــا کشــتوکاڵوئاژەڵداری دەزانــی، پیشــەیەکی یەکجــار گرنــگ بــوو( عومــەر ئــەوەى  پــێ ســەیربوو،وپێی 
گــوت: مــادام ســەنعاتکاری، ئەمــە کەمــە کــە موغیــرە داوات لێــدەکات، بۆیــە دەبــێ بــە قســەی بکــەی وئاشــێکیش بۆمــن دروســت بکــەی. ئەمیــش 
لەڕقــی ئــەم وەاڵمــە چەنــد رۆژێــک دوای ئــەوە، لەکاتــی نوێــژدا لەناومزگــەوت بەخەنجەرێکــی دووســەرەی ژەهــراوی عومــەر وشــەش کەســیی تریشــی 
لەگــەڵ کوشــت، دوای ئــەوە بەپێــی چەنــد ســەرچاوەیەک بەهەمــان خەنجــەر خــۆی کوشــت. ئەســحابەکانیش لەتۆڵــەی ئــەوکارە ئــەو ژن ومندااڵنەیــان 
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کوشــت کــە خەڵکــی شــارەکەى لوئلوئــە بــون یــان کــەس  و کاری ئــەو بــون. لەکتێبــی )مصنــف ابــن ابــی 
ــەکانەوە  ــە فارس ــوکاری دیل ــەن کەس ــوە و لەالی ــک ب ــەم کارە پانێ ــە ئ ــوە ک ــیبە - )ج 8 / ا 576( دا هات ش
ــت:  ــێوە دەڵێ ــان ش ــە(ش بەهەم ــن تیمی ــدا. )اب ــدا ئەنجامی ــەی ئەوان ــە لەتۆڵ ــەب و لوئلوئ ــوو، ئ دارێژراب
)کوژرانــی عومــەر  تۆڵــەى کافــرەکان بــوو، لەبەرامبــەر ئــەوەى عومــەر پێیکــردن کــە واڵتەکــی فەتحکــردن، 

ســەرکردەکانیانی کوشــن  و ، سەروەتوسامانەکەشــیانی تااڵنکــرد(.)١6(
 

ئەم روداوە بە و شێوە تراژیدیە لەدەیان سەرچاوەى کۆنی ئیسامی سوننیدا گێرراوەتەوە.)١7(
الی شــیعە، ئــەم کەســایەتیە بەیەکێــک لەالیەنگرانــی ئیاممــی عەلــی دەناســێرێت، ئــەم تیــرۆرەش 
ــە  ــت: )لوئلوئ ــیعە دەڵێ ــی ش ــه(ی مێژوونوس ــرزا عبدالل ــیعەکان. )می ــەر لەش ــی عوم ــتنەوە بەزوڵم دەبەس
یەکێکــە لــە موســڵامنوموجاهیدە نــارساوەکان، بەڵــک و دڵســۆزترین شــوێن کەوتــوى ئیاممــی عەلــی بــوە(.

)١8(
کــە لەڕاســتیدا پێدەچێــت ئــەم کەســە هیــچ پەیوەندیەکــی بەملمانێــی ناوخــۆی موســڵامنەکانەوە نەبوبێــت، 
ــەی پەالمــاری لەشــکری ئیســامی لەخــۆی ولەکەســوکار  ــەم کارەی تەنهــا ویســتویەتی تۆڵ ــەم ب بەڵــک و ئ
و هــا و شــاریەکانی بکاتــەوە. )الرسخســی( دەڵێــت کوشــتنی عومــەر نەتیجــەی ئــەوە بــوە کــە موســڵامنان 
دەقــاودەق فەرمانەکانیــان جــێ بەجــێ نەکــردووە، چونکــە عومــەر فرمانــی دابــوو بــە ســەر لەشــکرەکانی 
ــە، بیکــوژن()١9( بــەاڵم ناکۆکیوڕقــی ئەســتوری  کــە: )هەرکەســێک گەندەمــووی لێڕوابــوو نەیکــەن بەکۆیل
ــا بەیەکــر بگــۆڕن بــۆ هەڵوێســتێکی  نێــوان شــیعە و ســونننە وایکــردوە هەمــوو ڕودا و دیاردەیەکــی ناتەب

سیاســی  و ئاینــی دژی یەکــری.
ئاشــکرایە کەســوپای ئیســامی بەســەر هەرناوچەیەکــی دادابێــت، ئەگــەر دانیشــتوانەکەی موســڵامن نەبوبــن 
وفرمانەکانــی خەلیفەیــان جــێ بەجــێ نەکردبێــت، ئــەوا توشــی کوشــن وتااڵنوفڕاندنــی ژنەکانیــان بونەتــەوە. 
هــەر بۆمنونــە: )ابــن اثیــر( بــە ســێ دێــر ڕوداوی سەرلەشــکری عومــەر و کــوردەکان لەژێرنــاوى )خــر ســلمە 
بــن قیــس االشــجعی واالکــراد( دەگێرێتــەوە لەکاتــی گەیشــتنی ســوپای ئیســامی بــۆ کوردســتان. کــە )الطری  
و ابــن اثیــر( بەچەندیــن الپــەرە و بەدورودرێــژی گێراویانەتــەوە، )ابــن اثیــر( دەڵــێ: کــە ســوپاکەی ئیســام  
گەیشــت بــە کــوردە مورشیکــەکان، داوایلێکــردن یــان موســڵامن بــن، یــان شــەریان لەگــەڵ بکــەن، ئەوانیــش 
ــزەک  ــردە کەنی ــان ک ــن، ژنەکانی ــان کوش ــردن، پیاوەکانی ــەڵ ک ــەریان لەگ ــەرئەنجام ش ــرد، س ــان نەک قبوڵی
ــە ژنودەســکەوتەکان(. ــارد. )وات ــان ن ــۆ عومەری ــن  و ب ــان داگرت ــتیان بەســەر موڵکوماڵەکانی وســەبایا، دەس

) ٢0(
بەگەڕانــەوە بــۆ ڕوداوە ناوخۆییەکانــی کۆمەڵــگای ئەســحابە، ئــەو کۆمەڵگایــەی بەقــەد ئــەوەى ناکــۆک بــوە 
ــی قۆناغــی  ــی خێڵەکــی ودژایەت ــەری، لەناوخۆشــیدا هەمــوو ڕەگەزەکان ــاوەڕی دەوروب ــور و بیروب ــە کەلت ب
بــەدەوى بــەر لــە بــون بەکۆمەڵــگای هەڵگرتبــوو، ئــەوا دەبینیــن عومــەر بەرلــەوەى مبرێــت داوایــان لێکــرد 
کــەوەک و ئەبوبەکــر کەســێک هەڵبژێرێــت ودیاریبــکات بــۆ ئــەوەى بکرێتــە خەلیفــە، بــەاڵم ئــەو بەوەاڵمــە 
بەناوبانگەکــەی وەاڵمــی دانــەوە ووتــی )ئەگــەر دوای خــۆم کەســێک دیاریبکــەم بــۆ ئــەوەى ببێتــە خەلیفــە، 
ئــەوا پێــش مــن کەســێکی لەمــن باشــر وایکــردووە –مەبەســتی ئەبوبەکــرە - ئەگــەر کەســیش دیارینەکــەم 
ووازی لێبێنــم، ئــەوا دیســان کەســێکى لەمــن باشــر وایکــردووە – مەبەســتی پێغەمبــەر بــوو-(.)٢١ ( 
ئەمــەش دیســان بەڵگەیەکیــرە بــۆ ئــەوەى کــە پێغەمبــەر بەرلــەوەى مبــرێ کەســی دیارینەکردبــوو تاجێگــەی 
بگرێتــەوە، جیالــەوەش عومــەر پێشــریش لەدانیشــتنێکدا وتبــوی کــە دانانــی ئەبوبەکــر بەخەلیفــە کارێکــی 

کتوپــر و بــێ بەرنامەبــوە.)٢٢(
ــۆ  ــەس ب ــی ک ــاری نەکردن ــە دی ــوو ل ــی ب ــە بریت ــەر ک ــەتی پێغەمب ــوان سیاس ــەر لەنێ ــێوەیە عوم ــەم ش ب
دەســەاڵت، سیاســەتی ئەبوبەکــر کەبــەر لــەوەى مبرێـــت خەلیفەیەکــی هەڵبــژارد نەیدەزانــی چــی بــکات. 
بــەاڵم شــیعەکان لەســەر ئــەم ڕوداوەش بۆچونێکــی تریــان هەیــە، ئەمــان دەڵێــن عومــەر بۆیــە وای 
گوتووایکــرد چونکــە ئەگــەر کەســێکی هەڵبژاردبــا بــۆ خەالفــەت دەبــوو عەلــی هەڵبژاردبــا، لەبەرئــەوەى لــە 

ئاشکرایە کەسوپای 
ئیسالمی بەسەر 
هەرناوچەیەکی 
دادابێت، ئەگەر 
دانیشتوانەکەی 
موسڵامن نەبوبن 
وفرمانەکانی 
خەلیفەیان جێ 
بەجێ نەکردبێت، 
ئەوا توشی کوشنت 
وتااڵنوفڕاندنی 
ژنەکانیان بونەتەوە. 
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هەمــوو کــەس شــیاوتربوە و تاکەکەســیش بــوە لــەدوای مردنــی پێغەمبــەرەوە داوای دەســەاڵتی دەکــرد، ئەگــەر 
ــە  ــوو، چونک ــی دەردەچ ــەر عەل ــان ه ــەوە دیس ــتبا، ئ ــڵامنەکانی بەجێهێش ــۆ موس ــا و ب ــی دیارینەکردب کەسیش
ــەاڵم  ــون(. ب ــە ) اهــل البیــت نارساب ــەر کەب ــی پێغەمب ــەت کــەس  و کارەکان ــوو، بەتایب ــن الیەنگــری هەب زۆرتری
عومــەر ســەرئەنجام شــەش کــەىس کــرد بــە )شــورا( بۆئــەوەى دواى خــۆى خەلیفەیــەک لەناوخۆیانــدا هەڵبژێــرن، 
ــی  ــی خێڵەک ــارە دواى مشــتومڕێکى زۆروناکۆکیەک ــژارد –دووب ــەر عوســامنیان هەڵب ــردىن عوم ــش دواى م ئەمانی

ــەوە. ــەم چیرۆکــە بگێرین ــرەدا ئەگــەر زۆر بەکورتیــش بێــت ئ ــە لێ ــد. خــراپ نیی تون
شــەش کەســی شــوراکە  بریتــی بــون لــە )عەلــی کــوڕی ئــەب و تالیــب، عوســامنی کــوڕی عەفــان، عبدالرحامنــی 
کــوڕی عــەوف، ســعدی کــوڕی ئەبــی وەقــاس، زوبیــری کــوڕی عــەوام، تەڵحــەی کــوڕی عەبــدواڵ(، دوای ئــەوەى 
عومــەر ئەمانــەی دیاریکــرد بــۆ ئــەوەى شــوراى یەکاکرنــەوەى خەلیفــەى داهاتــوو بــن گوتــی: بــا ئەمانــە لەنــا 
و خۆیــان کەســێک هەڵبژێــرن بەخەلیفــە. هــەر لەســەرەتادا ئیــن عەبــاس بەچــاوی گومانــەوە لــەم هەنــگاوەى 
ــا و ئــەم شــورایەوە و قبوڵــی نــەکات، بــەاڵم عەلــی  ــە عەلــی کــرد نەچێتــە ن عومــەری دەڕوانــی، بۆیــە داوای ل
وەاڵمــی دایــەوە گوتــی: ڕقــم لەناکۆکیــە، ئیــن عەباســیش پێــی گــوت: کەواتــە توشــی شــتێک دەبــی کــە پێــت 
ــی پەشــیامن  ــم دوای ــی وبەقســەت نەکردب ــێ گوتب ــی گــوت:  هەرشــتێکم پ ــاس پێ ــن عەب ناخۆشــە، ئەوجــار ئی
بویتــەوە، کــە پێغەمبــەر لەســەرەمەرگدا بــوو پێــم گوتــی پرســیاری لــێ بکــە بزانــە دوای خــۆی دەســەاڵت بۆکێیــە، 
ــی پەلەبکــە و داوای بکــە، بەقســەت نەکــردم، کــە عومەریــش لەشــوراکە  ــم گوت بەقســەت نەکــردم، کەمــرد پێ
داینــای پێــم گوتــی وەرە دەرەوە و مەیکــە هــەر بەقســەت نەکــردم، بۆیــە ئەمــەم بەقســەبکە، هەرشــتێکی پــێ 
گوتــی بڵــێ نەخێــر تادەتکــەن بــە خەلیفــە.)٢٣( مەبەســتی ئیــن عەبــاس ئەوەبــوو کەعەلــی ئــاگای لەخــۆی بێــت 
ــەوەى ســەعد  ــەر ئ ــی دەکــەن، لەب ــە عەل ــەو شــەش کەســەدا، چونکــە واهەســتی دەکــرد کەفێلێــک ل ــا و ئ لەن
لەقســەی عەبدوالرحــامن دەرناچــێ، ئەویــش ئــاوەڵ زاوای عوســامن بــوو.  عومــەر پێــش ئــەوەى مبــرێ چەنــد 

مەرجێکــی بۆئــەم شــورایە دانــا:

یەکەم: دوای مردنی  لەماوەی سێ شە و رۆژدا پێویستە خەلیفەیەک دیاریبکەن.	 
 	
ــکات،  ئەمــەش لەترســی 	  ــۆ ب ــان ب ــش نوێژی ــت پێ ــی بچێ ــت ســوهەیبی ڕۆم ــژدا دەبێ ــی نوێ دووەم: لەکات

ــەرەب  ــەوەى ســوهەیب ع ــەر ئ ــەاڵم لەب ــە. ب ــە دەمەقاڵ ــان بێت ــژی لێی ــش نوێ ــەر پێ ــە لەس ــەوەى ئەمان ئ
نەبــوو بۆیــە ئەگــەر پێــش نوێژیشــیان بۆبــکا و لەناویشــیان بێــت داوای خەلیفــەی نــاکات ودەســت لــەو 

ــت. ــان دەبێ ــدواڵی کوریشــی لەناوی ــادات. عەب ــوارە وەرن ب
 	
ســێهەم: داوای کــرد ئەمانــە لەخانویەکــدا دەســت بەســەر بکرێــن تــا گفتوگۆکانیــان تــەوا و دەکەنوکەســێک 	 

ــۆ  ــەش ب ــن. ئەم ــک تێکــەڵ ب ــەڵ خەڵ ــە لەگ ــان نیی ــە، لەوماوەیەشــدا بۆی ــە خەلیف ــان دەکەن ــا و خۆی لەن
ئــەوەى ناکۆکیــەکان نەپەرنــەوە نــاو خێڵەکانیــان ولەکۆنــرۆڵ دەربچــن.

 	
چــوارەم: داوایکــرد پەنجــا چەکــدار لەژێــر فرمانــی عەبدوڵــای کوریــدا پاســەوانی لــەو شــوێنەبکەن وئــەم 	 

فەرمانــە جــێ بەجــێ بکــەن.
 	
پێنجــەم: ئەگــەر پێنــج کــەس لەمانــە یــەک کەســیان دیاریکــرد بــۆ ئــەوەى ببێتــە خەلیفــە و کەســی شەشــەم 	 

رەتــی کــردەوە، ئامادەنەبــوو بەیعــەت بــدات،  ئــەوا لەملــی بدەنوبیکــوژن، ئەگــەر چــوار کەســیش 
یەکێکیــان دیاریکــرد و دووەکەیــر قبوڵیــان نەبــوو، ئــەوا لەملیــان بــدەن، ئەگــەر ســێ بەســێش بــوون، ئــەوا 
بــا عەبــدواڵی کــوری ئیاممــی عومــەر یەکایبکاتــەوە، الیەنگــری کامیانــی کــرد و کامیانــی هەڵبــژارد،  ئــەو 
دەکرێتــە خەلیفــە، ئەگــەر بەقســەی عەبدواڵشــیان نەکــرد، ئــەوا ئــەو الیــە هەڵبژێــرن کــە عبدوالرحامنــی 

کــوری عەوفــی تێدایــە، ئەگــەر ســێ کەســەکەیر هــەر قبوڵیــان نەبــوو ئــەوا لەملیــان بــدەن.)٢٤(

دوای ئەوەی بەیعەت 
درا بەئەبوبەکر، 

عەلیوزوبیر دەچونە 
ماڵی فامتەی 

کچی پێغەمبەر 
بۆ پرسوڕاوێژوو 

بیرکردنەوە لەحاڵی 
خۆیان، کەعومەر 

پێی زانی بۆیانچوو 
بەفامتەی گوت، 

سوێندم بەخوا ئەگەر 
ئەمانە بێنەالی تۆ 
و کۆبونەوە بکەن 

خانوەکەتیان بەسەر دا 
دەسوتێنم
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 ئەوەبــوو مشــتومڕەکان درێژەیــان کێشــا، ناکۆکــی زۆر کەوتــە نــا و خەڵکــەوە، ســەرئەنجام بەگشــتی ڕاکان لــە دەوری عەلیوعوســامندا دەســوڕایەوە، 
وەک و مێژونوســەکان باســی دەکــەن شــەرەجنێ و کەوتــە نــا و ئەســحابەکان لەنێــوان الیەنگرانــی ئــەم دووکەســە. بۆیــە لەترســی کەوتنــەوەى جەنــگ 
لەنێــوان الیەنگرانــی عەلیوعوســامنوتەواوبونی مــاوەى دیاریکــرا و بــۆ یەکاکردنــەوەى ئــەم کێشــەیە، لەدواییــن شــەودا، عەبدولڕەحــامن ســەرەتا عەلــی 
جیاکــردەوە و پێــی گــوت: ســوێند دەخــۆی بەخــوا _ئەگــەر بتکەینــە خەلیفــە_ بەپێــی قورئانوســوننەتی پێغەمبــەر و رێوشــوێنی دوو خەلیفەکــەی دوای 
خــۆی کاردەکــەی؟ ئەویــش وەاڵمــی دایــەوە ووتــی: هــەوڵ دەدەم وابکــەم بەپێــی زانیاریوتوانــای خــۆم. پاشــان عەبدوالرەحــامن عوســامنی جیاکــردەوە و 
هەمــان پرســیاری لەویــش کــرد، بــەاڵم عوســامن بەکورتــی وەاڵمــی دایــەوە و گوتــی: بەڵــێ وادەکــەم. لەئەنجامــدا عەبدوالرەحــامن بریــاری دا عوســامن 

بکاتــە خەلیفــە. دوای ئــەوە عەلــی تورەبــوو، گوتــی: ئەمــە فێــڵ بــووەو بەتورەییــەوە رۆشــت.)٢5 (
ــی  ــەر هــەردووک ســەردەمی خەالفەت ــاوازی هەڵوێســتی سیاســیانەوە دێــت بەرامب ــەم پرســیارە، لەجی ــۆ ئ ــی و عوســامن ب ــی عەل ــاوازی وەاڵمەکان جی

ــوو ببێتــە خەلیفــە نــەک ئەمــان. ــوو کەئــەم شــایەنی ئەوەب ــی پێــی واب ئەبوبەکــر و عومــەر. چونکــە وەک و پێشــریش زۆر بەکورتــی بینیــامن عەل
ناشــبێ ئەوەمــان بیــر بچــێ کــە هەمــوو رێگاکانــی ئــەم شــورایە، وا دارێژرابــوو کــە ئــەم ئەنجامــەی لێبکەوێتــەوە. یانــی ئــەم شــورایە هــەروەک و ئیــن 
عەبــاس لەســەرەتادا پێشــبینی کردبــو، یاریەکــی عومەربــوو وە فێڵێــک ب و بۆئــەوەى عەلــی بێدەنــگ بــکات  و لەدەســەاڵتی دوربخاتــەوە. دیســان 
عەلــی وتــی ئەمــە غــەدرە لەمــن کــراوە و ئــەم جارەیــان ناوچــەی حیجــازی بەجێهێشــتوبەرە و عیــراق هــات.  و توڕەبــون  و ناکۆکیەکانیــش چونــە 

ئاســتێکی مەترســیدارتر   و فراوانــر. 

بۆ ئاشنابوون به  ورده كاری ئه م روداوه  گرنگه ، خوێنه ر ده توانێ بۆ ئه  و سه رچاوانه  بگه رێته وه : 
ــخ  ــخ / )ج ١ / ص ٣58.املنتظــم/ )ج ١ / ص ٤٣٣- ٤٣٤( .تاري ــح مســلم / )ج ١١ / ص ٣9١(.الكامــل يف التاري ــح البخــاري/ )ج ١٢ / ص ٢(. صحي - صحي
الرســل وامللــوك / )ج ٢ / ص١١6-١١8 .عيــون األخبــار / )ج ١ / ص ٢٢٢(.مــروج الذهــب / )ج ١ / ص ٢88(.املختــر يف أخبــار البــر / )ج ١ / ص ١07(.
البــدء والتاريــخ / )ج ١ / ص ٢78(.تاريــخ اليعقــويب / )ج ١ / ص ١5٣-١5٤(.تاريــخ الخلفــاء/ )ج ١ / ص ٢6(تهذيــب ســرة ابــن هشــام/ )ج ١ / ص ٤٤٢-

٤٤٤(. تاريــخ اإلســام للذهبــي / )ج ١ / ص ٣6١-٣6٤(. تاريــخ ابــن خلــدون / )ج ٢ / ص ٢9٤(. البدايــة والنهايــة / )ج 5 / ص ٢65-٢68(. مختــر تاريــخ 
دمشــق - )ج ٣ / ص ٢77(.

االمامه  والسیاسه  )ج١ ص٢0-٢8(.    ئه وه  جیا له  ده یان سه رچاوه ی تر.
ــوون،  ــی نه ب ــوون، ئاین ــی ب ــه كان دنیای ــتیاره دا به ڵگ ــت و هه س ــه م گف ــامیه كۆنه كان، ل ــه رچاوه  ئیس ــه ره زۆری س ــی ه ــی به ش ــه  به پێ ــی ئاماژە ی * جێ
ــه   ــده ن كــه  ئه مــان شــایه نی ده ســه اڵتن. بۆمنون ــان ب ــه  به خۆی ــه  و ماف ــان ئ ــی  و مێژووی ــای ئه قڵ ــه  پشتبه ســن به توان ــی ده دا ب ــه  هه وڵ ــه  هه رگروپ وات
ئه بوبه كــر باســی ئــه وه ی ده كــرد كه ئه مــان خــزم  و كــه س  و كاری پێغه مبــه رن  و یه كه میــن كه ســانێك بــون كــه  بڕوایــان به ئیســام هێنــاوه ، 
له به رامبــه ردا ئه نســاره كان ده یــان گــوت ئێمه بویــن پشــتی ئێوه مــان گــرت پــاش ئــه وه ی ئێــوه  له شــاره كه ی خۆتــان مه ككــه  ده رپه رێــران، و 
ــێكی  ــت، پرس ــان ره وابێ ــێ فه رم ــێ ده ب ــه وه ی ك ــی ئ ــه ره تادا پرس ــره  كه له س ــه ش به ڵگه یه كی ــه وه و.... ئه م ــان گرت ــه وه  خۆت ــتیوانی ئێم ــایه ی پش  له س
ئاینــی نه بــوه ، هه ربۆیــه  پێغه مبــه ر مــرد و ئــه م پرســه ی یه كانه كــرده وه ، له كاتێكــدا ورده كاری ئیســامی گه یاندبــوو به خه ڵــك. تائــه  و جێیــه ی 
ــه وه ی  ــدا ئ ــوننیه ، كه له وێ ــی( ی س ــه ی )الطرطوس ــردوه ، كتێبه ك ــتیه  ب ــه م ِڕاس ــه ی ب ــه رچاوه  كه پ ــه  س ــامیدا تاك ــوری ئیس ــه  كه لت ــم ل ــن ئاگادارب م
ــب  ــام یج ــرك فی ــه  ال ــتوه . )تحف ــدی به س ــڵ  و به رژه وه ن ــه  عه ق ــتی ب ــا پش ــوه ، ته نه ــی پێ نه ب ــی ئاین ــچ به ڵگه یه ك ــر هی ــه  ئه بوبه ك ــه وه  ك ِڕونكردۆت

أن یعمــل فــی امللــك - )ج ١ / ص ٤(.
 تاریخ ابن خلدون، ج٢ ل 6٤.

* دوای ئــه وه ی ســه عد نه بــوو به خه لیفــه ، ناڕه زایه تــی خــۆی بــۆ ئه بوبه كــر و عومــه ر نه شــارده وه ، له ئه نجامــی ئــه وه ی له الیــه ن عومــه ره وه  
ــه   ــه ر ب و به خه لیف ــه وه ی عوم ــه اڵم دوای ئ ــام. ب ــۆ ش ــه اڵت ب ــر، ه ــه اڵتی ئه بوبه ك ــۆ ده س ــه دا ب ــل ن ــه ر م ــرا ئه گ ــێ ده ك ــتنی ل ــه ی كوش هه ڕه ش
ــه   ــامی جنۆك ــه رچاوه ی ئیس ــك س ــی هه ندێ ــتویه تی، به پێ ــێ كوش ــرێ ك ــه وه ی بزان ــێ ئ ــرا، ب ــه ر تیرۆرك ــه رده می پێغه مب ــارساوه ی س ــحابه  ن ــه م ئه س ئ
كوشــتویانه ، به ڵگــه ش بــۆ ئه مــه  ئه وه یــه  كــه  گوایــه  دوای ئــه وه ی جنۆكــه كان به تیرێــك كه ناویانــه  به ســنگیه وه  ئــه م تاوانه یــان كــردووه ، شــیعرێكیان 
به جــێ هێشــتوه  كه تیایــدا وتویانــه  ئێمــه ی جنۆكــه  ئــه م كاره مــان كــردووه . )بــۆ منونــه  بروانــه :  مختــر تاریــخ دمشــق - )ج ٣ / ص ٢77( یــان : العــر 

فــی خــر مــن غــر - )ج ١ / ص ٣، یــان: الوافــی بالوفیــات - )ج 5 / ص ٤5( یــان: الطبقــات الكــری البــن ســعد - )ج 7 / ص ٣9١(.
  بروانه  )مصنف ابن أبی شیبه ( - )ج 8 / ص 57٢(.

 االمامه  والسیاسه ، ج١ ص٣0.
  مصنف ابن أبی شیبه  - )ج 8 / ص 57٢(.

  بروانه  صحیح البخاری/)ج ١٣ / ص ١٣5( یان ، صحیح مسلم - )ج 9 / ص ٢07(.
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  ئه م وته یه  له ده یان سه رچاوه ی مێژووی ئیسامیدا هاتوه ، هه تا له كتێبه كانی فه رموده ش، بۆمنونه  بروانه :
- صحیح البخاری - )ج 5 / ص ٢05(.

- صحیح مسلم - )ج ١ / ص ١١٤(.
- سنن أبی د اود - )ج ٤ / ص ٣56(.

- سنن الرمژی - )ج 9 / ص ١86(.
- سنن النسائی - )ج ١0 / ص ١٣٢(.

- مسند أحمد - )ج ١ / ص ١١6(.
- السنن الكری للبیهقی - )ج ٤ / ص ١0٤(.

- صحیح ابن حبان - )ج ١ / ص ٤٢٤(.

  )ئه م روداوه  له زۆربه ی سه رچاوه  مێژوویه كاندا هاتوه ، بۆمنونه  بروانه :
أسد الغابه  - )ج ٢ / ص ٤69(. الكامل فی التاریخ - )ج ١ / ص ٣7٢(. تاریخ الرسل وامللوك - )ج ٢ / ص ١5٣(. البدء والتاریخ - )ج5 ص ١59(.

  بۆمنونه  بروانه :
- الكامــل يف التاريــخ - )ج ١ / ص ٣95(. تاريــخ الرســل وامللــوك - )ج ٢ / ص ٢١5(. أســد الغابــة - )ج ٢ / ص ١50(. مختــر تاريــخ دمشــق - )ج ٤ / ص 
٢99(. تاريــخ الخلفــاو- )ج ١ / ص ٣٢(. املنتظــم - )ج ١ / ص ٤59(. تلقيــح فهــوم أهــل األثــر )ج١/ص75(. تاريــخ اإلســام للذهبــي - )ج ١ / ص ٣85(. 

التحفــة اللطيفــة يف تاريــخ املدينــة الريفــة )ج٢/ص60(. صفــة الصفــوة )ج١/ص٢6٣(. تاريــخ مكــة املرفــة واملســجد الحــرام - )ج ١ / ص ١6٤(.
   الفصل يف امللل واألهواء والنحل - )ج ١ / ص ١97(.

  - صحيح البخاري - )ج ١ / ص ١9٤(.
- صحيح مسلم - )ج 8 / ص ٤١٢(.
- مسند أحمد - )ج ١ / ص ٣٤6(.

  بۆمنونه  بروانه :
- رشح النــووی علــی مســلم - )ج 6 / ص ٢7(، كه تیایــدا ئیاممــی نــه وه وی هه وڵێكــی زۆری داوه  بــه  كه ڵــك وه رگرتــن لــه  لێكدانــه وه ی جــۆرا و جــۆری 

شه رعناســه  ســوننیه كان پینــه ی ئــه  و كاره  بــكا، بــه اڵم له ِڕاســتیدا بــێ ئه نجــام بــوه .

- فتــح البــاری البــن حجــر - )ج١/ص١8٢( كــه  له وێــدا ِڕای به شــی هــه ره زۆری ئــه  و شــه رع ناســه  ســوننیانه  خراوه تــه روو. له الیه كیریشــه وه  
ــه وه   ــه ی ئاینی ــه ر له بازن ــێوه  ئه گ ــان ش ــكات، به هه م ــۆی دیاریب ــره وه ی خ ــی به جێگ ــتویه تی عه ل ــه ر ویس ــا پێغه مب ــه  گوای ــیعه ش ك ــه ی ش ــه  و ڕای ئ
ــێ  ــێ رێگــری ل ــا كــه س ده توان ــه ، ئای ــه ر وه حــی خوای ــی زۆر هه ڵده گرێــت، چونكــه  مــادام قســه ی پێغه مب ــن، ئه ویــش گومان ــی بگه ی ــن تێ هه وڵبده ی

بــكات؟
  بروانه :

- تاريخ الرسل وامللوك - )ج ٢ / ص ٢١9(.
- الكامل يف التاريخ - )ج ١ / ص ٣98(.

- املنتظم - )ج ١ / ص ٤58(.
- مختر تاريخ دمشق - )ج ٤ / ص ٢99(.

  االمامة والسياسة – )ج١ ص٣8(.
  - مروج الذهب - )ج ١ / ص ٢99(

   - تاريخ ابن خلدون - )ج ٢ / ص ١١7(.
- الكامل يف التاريخ - )ج ١ / ص ٤57(.
-  البداية والنهاية - )ج 7 / ص ١٢7(.

   كتاب منهاج السنة النبوية، )الجزو6، صفحة ٣7١(.

دەکرێ تەنها  بۆ منونە سەیری یەکێک لەم سەرچاوانە بکرێت:
- أسد الغابة - )ج ٢ / ص ٣٣١(.
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- الكامل يف التاريخ - )ج ١ / ص ٤57(.
- املنتظم - )ج ٢ / ص ٢7(.

- تاريخ الرسل وامللوك - )ج ٢ / ص ٤0٤(.
- مروج الذهب - )ج ١ / ص ٢9١(.

- مختر تاريخ دمشق - )ج 6 / ص 5١(.
- البدووالتاريخ - )ج ١ / ص ٣١٤(.

- تاريخ اليعقويب - )ج ١ / ص ١69(.
- األوائل للعسكري - )ج ١ / ص 5٢(.

- تاريخ الخلفاء )ج ١ / ص 5٤(.
- تاريخ مختر الدول - )ج ١ / ص 5٣(.

- تاريخ مكة املرفة واملسجد الحرام - )ج ١ / ص ١6٤(.
- تاريخ اإلسام للذهبي - )ج ١ / ص ٤١٣(.

- تاريخ ابن خلدون - )ج ٢ / ص ١٢6(.
- البداية والنهاية - )ج 7 / ص ١٢7(.

  - سفينة البحار )ج7 ص559(.
- رياض العلامء )ج5 ص507(.

- )عقد الدرر )ص7٤(.
   رشح كتاب السر الكبر - )ج ١ / ص ١86(.

  - الكامل يف التاريخ - )ج ١ / ص ٤68(.
- تاريخ الرسل وامللوك - )ج ٢ / ص ٤0١(.

- البداية والنهاية - )ج 7 / ص ١50(.
   - صحيح البخاري، ج٢0 ، الحديث رقم : 6678 .

- الكامل يف التاريخ - )ج ١ / ص ٤75(.
- تاريخ اإلسام للذهبي - )ج ١ / ص ١60(.

   بروانة: صحيح البخاري - )ج ٢١ / ص ١06(.
    تاريخ الرسل: ج٢ ص ٤٢0، يان الكامل يف التاريخ  : ج١ ص ٤75.

  تەنها بؤمنونە: - تاريخ الرسل وامللوك - )ج ٢ / ص ٤٢١(.
- الكامل يف التاريخ - )ج ١ / ص ٤76(.

- البدء والتاريخ - )ج ١ / ص ٣١٤(.
- تاريخ اإلسام للذهبي - )ج ١ / ص ٤١9(.

- االمامة والسياسة ج١ )٤٢-٤6(.
  - تاريخ الرسل وامللوك - )ج ٢ / ص ٤٢٣(.

- الكامل يف التاريخ - )ج ١ / ص ٤78(.
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پیشەی ) بانگخوازی ئیسالمی( لە کوردستان

د.ئەمین عوسامن  

ــەدا. وەک بڵێــی  ــەم میللەت ــژە، زۆر شــت هــاوردە کــراون و ســەپێندراون بەســەر ئ ســااڵنێکی دورو درێ
ــەپێرێن  ــن و بس ــاوردە بکرێ ــر ه ــراپ و تەزوێ ــتی خ ــە ش ــت ک ــەوە بێ ــەر ئ ــە ه ــەم میللەت ــی ئ بەش
بەســەریدا. لــەدوای بەهــاری ١99١ وە، هەندێــک پیشــە پەیــدا بــوون، کــە نامــۆن بــە کۆمەلــگای 
کــوردەواری. لەوانــە شــێانی چینــی و تایلەنــدی، یــان کەســێک خــۆی دەکات بــە شــێخ و بەنــاوی )الطــب 
النبــوی ( وە، عیاجــی زۆربــەی دەردەکان بــە میــزی حوشــر یــان میــزی ئینســان دەکات، زۆر شــتی تــری 
ــی ) زۆر پێشــکەوتوانەی(  ــەوەی عەقڵ ــە، ڕەنگدان ــەم جــۆرە دیاردان ــارە ئ ــوون. دی ــدا ب ــە پەی ــەم بابەت ل
ــا  ــەوەی دەیەه ــوت بوون ــە ق ــە ل ــە، بریتی ــە نامۆیان ــک لەوپیش ــە. یەکێ ــەم هەریمەی ــتانی ئ کاربەدەس
کــەس، کــە نــاوی خۆیــان نــاوە )بانگخــوازی ئیســامی(.ئەم زاراوەیــە کــراوە بــە پیشــەیەک بــۆ بەدیهێنانــی 

ــورد. ــی دوشــمنانی ک ــی پیان ــۆ جێبەجێکردن ــادی و مەعنەوی.هــەروا ب دەســتکەوتی م
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لــەم وتــارەدا، ئــەوە روون دەکەینــەوە، کــە چــۆن ئــەم پیشــەیە، لــە هەرێمــی کوردســتاندا، لــە رووی 
ــی  ــی مەرام ــۆ بەدیهێنان ــی ئیســامی، ب ــە ســاختەکاری و بانگخوازان ــە ل ــی و یاســاییەوە بریتی ــی ومێژووی ئاین
تایبەت،ناوشــیاری خەڵکــی موســوڵامن دەقۆزنــەوە، بــۆ باوکردنــەوەی فیکــری ئیســامی سیاســی و شۆفێنیســتی 

ــی.  عەرەب

لەســەرتاوە ئــەوە بلێــم، کــە ئەرکــی بانگخــوازی ئیســامی بریتیــە لــە بانگەوازکردنــی خەڵکــی کافــرو غەیــرە 
دیــن بــۆ ئــەوەی بــن بــە موســوڵامن. کەوابێــت، شــوێنی کاری بانگخوازانــی ئیســامی ئەبێــت لــە کافرســتان 
بێــت نــەک لــە کوردســتان. چونکــە زۆربــەی خەڵکــی کوردســتان موســوڵامنن و پێنــج فەرزەکــە ،واتا) شــایەمتانو 
ــی  ــە خەڵک ــان ل ــە چی ــەم بانگخوازان ــە ئ ــەن. باش ــا( جێبەجێئەک ــی توان ــەج بەپێ ــژو و ڕۆژوو زەکات و ح نوێ
کوردســتان دەوێت؟دەیانەوێــت لەمــە زیاتــر موســوملانیان بکــەن؟ یــان ئــەم بانگخوازانــە، داعــش ئاســا، کــورد 
بــە کافــرو کوردســتان بــە کافرســتان  دەزانــن و دەیانەوێــت بیانکەنــەوە بــە موســوڵامن و جارێکــی تــر فەتحــی 
ئــەم واڵتــە بکەنــەوە؟ یــان ئــەم بانگخوازانــە ســاختەکاری دەکــەن و لەژێــر نــاوی ئیســامداو چەنــد کتێبێکیــان 
خۆێندوەتــەوەو بازرگانــی پێــوە دەکــەن؟ مــن لــەو بڕوایــەدام، کــە بانگخوازانــی ئیســامی کوردســتان، 
خەریکــی باوکردنــەوەی بیروبۆچونێکــی تــرن، غەیــری ئــەو ئیســامەی کــە خەڵــک پەیــڕوەی دەکات، غەیــری 
ــەم  ــت ئ ــی. بەوەدەچێ ــان پییەت ــن وئیتقاتی ــتان دەیزان ــی کوردس ــاڵە خەڵک ــاڵەهای س ــە س ــەو ئیســامەی ک ئ
ــاوەو،  ــان ن ــان لەخۆی ــر ناوێکی ــە تەزوی ــاختە، ب ــە س ــەوان، ب ــی ئ ــت. بەڵ ــێ بێ ــان پ ــی تازەی ــە ئاینێک جەنابان
خۆیــان کــردوە بــە وەکیلــی خــواو پێغەمبــەرو بەڕاســتو چــەپ فەتــوای حــەاڵل وحــەرام دابــەش دکــەن بەســەر 
خەڵکــی موســوڵامندا، وەک بلێــی زۆربــەی ئــەم خەڵکــە حەرامزادەبــن و، ئەوانیــش پیاوچــاک و زانــاو نورانــی و 
هەڵگــری پەیامــی ڕاســتەقینەی خــودا بــن و تاڕادەیــەک ڕۆلــی پێغەمبــەر ئەبینــن. یــان النــی کــەم ئەســحابەن. 
ــان  ــە ئەم ــەوەی ک ــن، ب ــی دەبین ــی فالچ ــی ئیســامی ڕۆڵ ــدا، بانگخوازان ــە وتارەکانیان ــک ل ــەی زۆرێ ــە میان ل
ــی  ــی ڕەوت ــد کتێبێک ــەوەی چەن ــوتێرێت. بەخوێندن ــر دەس ــە ئاگ ــێ ب ــەوەو ک ــە جەنەت ــێ دەچیت ــن ک دەزان
ــی  ــت، وەک بلێ ــێ بێ ــان پ ــی عیلمــی غەیبی ــوون، وەک بڵی ــی ب ــان بای ــە خۆی ــدە ل ــی، ئەوەن ســەلەفی وەهاب
ئــەوان لــە رۆژی حــەرشدا، پۆلیســی هاتوچــۆی بــەردەرگای بەهەشــت و جەهەنــەم بــن و بــە ئــارەزوی خۆیــان 

خەڵــک بــەم ســایتە یــان ئــەو ســایتەی تــردا دابــەش بکــەن. 
وشــەی بانگخــواز لــە عەرەبیــوە وەرگیــراوە، واتــا ) داعیــە( ، کــە لەوشــەی ) دعــوە( وەوە وەرگیــراوە. بەپێــی 
پێناســەی زۆربــەی فەرهەنگــە عەرەبیــەکان، بانگخوازمانــای بانگکردنــی خەڵکــە بــۆ ئاینێــک یــان فیکرەیــەک. 
ــی اإلســام  ــاس إل ــەک ڕســتەدا پێناســەی بانگخــواز دەکات: ))هــی دعــوە الن ــە تەفســیرەکەیدا لەی ــەری ل تەب
بالقــول والعمل(()تفســیرالطری )5٣/١١(. بانگخوازکردنــی خەڵــک بــۆ ئــەوەی بــن بــە موســوڵامن پێــی 
دەوترێــت بانگخــوازی ئیســامی. بانگخوازکردنــی خەڵــک بــۆ فیکرەیــەک وەک ئــازادی پێــی دەوترێــت 

ــازادی. ــوازی ئ بانگخ

پیشەی بانگخواز لەرووی ئانینی ئیسالمەوە:
لــە هەمــوو ئەوســورەت وئایەتانــەی باســی دەعــوە دەکرێــت، وەک لەهەمــوو تەفســیرەکاندا روون کراونەتەوە، 
ــۆ  ــکات ب ــک ب ــۆ پێغەمبەرەکــەی کــە بانگــی خەڵ ــی خــودا ب ــە فەرمان ــە ل ــە بانگخــوازی، بریتی ــەم کارە، وات ئ
ــِه َعــَي بَِصــرٍَە  ــْل َهــِذِه َســِبيِي أَْدُعــو إَِل اللَّ ئــەوەی بــن بــە ئیســام. بــۆ منونــە لــە ســورەتی یوســف ١08، قُ
ــا ِمــَن الُْمْرِكنَِي(هــەروا )ؤاْدُعِإلََربَِّكِإنََّكلََعلَيُهًدميُّْســتَِقيٍم(. هــەروا  )ؤاْد ــا أَنَ ــِه ؤَم ــا ؤَمــِن اتَّبََعِنــي ؤُســبَْحاَن اللَّ أَنَ

ُعِإلََربَِّكؤاَلتَُكونَنَِّمَنالُْمْرِكِــنَي(. ئەمانــە فەرمانــی ڕاســتەوخۆی خودایــە بــۆ پێغەمبەرەکــەی، نــەک بــۆ نەوەکانــی 
قورەیــش لــە کوردســتان، نــەک بــۆ قوتابیەکانــی ئیــن بــازو ئیــن تەیمیــە. بــەاڵم بانگخوازانــی کوردســتان،وەک 
هەمــوو بانگخوازەکانــی ئــەم ســەردەمە، لــەو فەرمانــەدا، پێغەمبــەر وەالدەنێــن و خۆێــان لەبــری ئــەو دادەنێن. 
ــف  ــەد وەس ــی محەم ــەم کارە وەک ئەرکێک ــی ئ ــەدا زۆر بەروون ــەو ئایەتان ــوو ئ ــیری هەم ــی لەتەفس کەچ
دەکرێــت. یــان ئــەو کەســانەی کــە خــۆی وەکالەتیــان دەداتــێ و وەک نوێنــەر دەیانرێــت بــۆ بانگخوازکردنــی 

بە تەزویر ناوێکیان 
لەخۆیان ناوەو، 
خۆیان کردوە 
بە وەکیلی خواو 
پێغەمبەرو بەڕاستو 
چەپ فەتوای حەاڵل 
وحەرام دابەش 
دکەن بەسەر خەڵکی 
موسوڵامندا
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ــری  ــگاودا، تەزوی ــەم ســەردەمە، لەیەکــەم هەن ــەوە، بانگخــوازی ئ ــە رووی ئاینی ــوو، ل ــرەکان. کەواب کاف
کــردووە. چونکــە پرســیارەکە ئەوەیــە، کــە کــێ ئــەم وەکالەتــەی داوە پێتــان؟ حــەاڵل و حەرامــامن بــۆ 
بــاس بکــەن، کــێ ئــەو وەکالەتــەی بەخشــیەوە پێتــان خۆتــان بکــەن بــە ریــش ســپی موســوڵامنان، ئایــا 
ئێــوە ئیامندارتــرن لــە خەڵکــی کوردســتان؟ لــە پەیوەنــدی نێــوان کوردێکــی موســوڵامن و خــودادا ئێــوە 
ــەو  ــۆ دەکــەن؟ ل ــان تەرجومــەی ب ــەی دەکــەن، ی ــۆ دەکــەن؟ تەزکی ــن، واســیتەی ب چــی ڕۆڵێــک دەبین
ــان  ــی فەرمــی خــودا ی ــە. کەســیان نامەیەک هاوکێشــەیەدا، بانگخــوازی ئیســامی ســفری دوای فاریزەی
پێغەمبەریــان پــێ نیــە، کــە ئەوانــی کردبێــت بــە نوێنــەر، یــان پلەیەکــی بەرزتریــان بداتــێ. دوای ئــەوەی 
ــەت  ــر مەســەلەی هیدای ــە موســوڵامن، ئی ــوون ب ــاو خەلکیــش ب ــی خــۆی بەجێهێن ــەر ئەرکەکان پێغەمب
ــر هــەر  ــچ کەســێکیش، لەژێ ــەی و هی ــدو خوداک ــوان عەب ــە نێ ــرێ بەســتێک ل ــە گ ــت ب ــامن دەبێ و ئی
ناوێکــەوە بێــت، بــۆی نیــە تەداخــول لــەم کارە بــکات. بەپێــی ئایەتەکانــی قورئانیــش هەرکــەس بەپێــی 
کارو ڕەوشــتی خــۆی موحاســەبە دەکرێــت. بــەاڵم بانگخوازانــی ئیســامی، بــۆ ئــەوەی شــوێنی خۆیــان 
خــۆش بکــەن، دەلێــن ، نەخێــر.  ڕاســتە تــۆ ئســامیت، بــەاڵم جــۆری نوێژکردنەکــەت هەڵەیــە، ئەگــەر 
ئاوهــا نوێــژ بکەیــت ئــەوا دەچیتــە نــاو ئاگــرەوە، ئەگــەر گــوێ لــە موســیقا بگریــت ئــەوا لــەو دونیــا 
ســیخ دەکــەن بــە گوێتــا، ئەگــەر ژنێــک تاڵــە قژێکــی بــەدەرەوە بێــت ئــەوا بــەو تاڵــە قــژە لــەو دونیــا 
هەڵدەوارسێــت. ئەمانــە خۆیــان کــردووە بــە ئەولیــاو غەیــب زان و دەزانــن کــێ دەچیــەت بەهەشــتەوە 
ــە  ــەوەی ک ــەر ئ ــەاڵم لەب ــە. ب ــدا نی ــە قورئانیش ــە، ل ــۆرە بۆچونان ــەم ج ــەوە. ئ ــە جەهەمن ــێ دەچیت ک
خەڵکــی موســوڵامنی کوردســتان یــان نەخوێنــدەوارن، یــان تاقەتــی خوێندنەوەیــان نیــە، بۆیــە زۆر کــەس 

کەوتونەتــە دوای وتــاری ئــەم جەنابانــە.

ــە  ــوون ب ــی ب ــە، مەرج ــە الی جولەک ــۆ منون ــر، ب ــی ت ــە ئاینەکان ــاوازن ل ــام جی ــی ئیس ــی ئاین بنەماکان
جولەکــە، نــە شــایەتتامنەو نــە نوێژکردنــە، مەرجــی بــوون بــە جولەکــە ئەوەیــە، کــە ئــەو کەســە دەبێــت 
دایکــی جولەکــە بێت.لەکاتێکــدا مەرجیبــوون بەئیســام  بڕواکردنــە بــە پەیامــی موحەمــەد وەک دواییــن 
پێغەمبــەر، ئەمجــار شــایەمتان نوێــژو رۆژوو هتــد. بنەمــای بــوون بــە موســوڵامنیش لەســەر بڕوابوونــە 
نــەک ڕادەی مەعریفــەت. وەک لەســورەتی بەقــەرەدا هاتــوە: )َذلِــَك الِْكتَــاُب اڵ َریْــَب ِفیــِه ُهــًدی 
ــە  ــەم دین ــان ب ــان بڕوای ــان ی ــە ئیتقادی ــەو کەســانەیە ک ــەم پەیامــە ڕێگەڕۆشــنکەرەوەی ئ ــَن(، ئ ِّلُْمتَِّقی لل

بانگخوازانی 
ئیسالمی، بۆ ئەوەی 
شوێنی خۆیان 
خۆش بکەن، دەلێن 
، نەخێر.  ڕاستە 
تۆ ئسالمیت، 
بەاڵم جۆری 
نوێژکردنەکەت 
هەڵەیە
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هەیــە. مەرجیــش نیــە ئــەو کەســانە خوێندەواربــن و هەمــوو شــتێک تــێ بگــەن. گرنــگ ئیــامن و بڕواهێنانــە، نــەک ڕادەی مەعریفــی. ئەگــەر وانەبێــت، 
خــۆ ئیــر ئەبێــت ئــەو میلەتانــەی عەرەبــی نازانــن بچنــە جەهەنەمــەوە. لــە هەمــان کاتــدا دەرچوانــی پەیامنــگا ئاینیــەکان  وەک ئەبــو بەکــر بەغــدادی 
و ئوســامە بــن الدن و هەندێــک لــە بانگخوازانــی کوردســتان، کــە بــە حیســاب مەعریفەتیــان زۆرە، دەبێــت بــێ حیســاب و کیتــاب بچنــە بەهەشــتەوە. 
ــەک  ــان لەی ــەلەف و خەلەفی ــە س ــەن، ک ــون و ه ــوڵامن هەب ــا موس ــە ملیۆنەه ــەوە. ب ــەو کەس ــیاری ئ ــتی وش ــە ئاس ــە ب ــد نی ــامن بەن ــە ڕادەی ئی وات
جیانەدەکــردەوە، یــان هــەر نازانــن ئیــن تیمیــە یــان بوخــاری کێیــە، کەچــی ئیامنیــان زۆر بەهێــز بــوو. ئیامندارێتــی تاکــی موســوڵامن بــەوە زیادنــاکات 
کــە کتێبێکــی ســەلەفی بخوێنێتــەوە، یــان حەدیســەکانی بوخــاری لەبــەرکات. نەخێــر، چونکــە ئیــامن لەدڵــی تاکــی موســوڵامندایە. کــەس ناتوانێــت، ئــەو 

ئیامنەیــان الواز بــکات یــان بەهێــزی بــکات.
ــی مەعریفــی  ــەر مەبەســتەکە زیادکردن ــو خەڵکــی موســوڵامندا، ئەگ ــە نێ ــی بانگخــوازی ئیســامی ل ــە، بوون ــەو ئەنجامــەی ک ــە ئ  لێرەشــەوە دەگەین

ــر. ــەک و ســاختەکاریەکو هیچــی ت ــە درۆی ــە ل ــچ ڕۆلێکــی نیەو،بریتی ــە دۆزەخــەوە، هی ــا نەچن ــەوەی لەودونی ــۆ ئ ــن، ب ــە ئای خەڵکــە ب

پیشەی بانگخواز لەرووی مێژووییەوە:

سەرهەڵدانی:  .١
لەقۆناغــی یەکەمــی ســەرهەڵدانی ئیســامدا، ئــەم ئاینــە بــۆ مــاوەی ســێ ســاڵ بــە نهێنــی بانگــەوازی کافرانــی دەکــرد بــۆ بــوون بــە ئیســام.تا ئەوکاتــەی 
پێغەمبــەر لــە ژیانــدا بــوو، نێــرراوی خــۆی دەنــارد بــۆ ئــەوەی ئــەوکارە ئەنجــام بــدەن. محەمــەد کەســانێکی ڕادەســپارد بــۆ ئــەم کارە، بــۆ ئــەوەی بچــن 
بــۆ الی کافــرەکان و پەیامــی ئیســامیان پــێ بگەیەنــن و بانگەوازیــان بکــەن بــۆ ئاینــی ئیســام.تا ئــەو ســەردەمە، بانگخــوازان، نوێنــەری محەمــەد بــوون 

هەڵگــری پەیــام و نامــەی ئــەو بــوون بــۆ کافــرەکان. لێرەشــەوە زاراوەی دعــوەو یــان بانگخــوازی هاتــە ئــاراوە.

پەروایز خستنی:  .٢
ــەو رۆژەدا  ــە رۆژی دووشــەمە، ١٢ رەبیعــی یەکەمــی ســاڵی ١١ ی کۆچــی) 6٣٢ی زاینی(.هــەر ل بــەاڵم پــاش مردنــی محەمــەد، بارودۆخەکــە گــۆڕا. ل
کۆبونــەوەی ) ســقیفە بنــی ســاعدە( ئەنجــام دراو ئەبوبکــری ســدیق بــوو بــە خەلیفــە. خولەفــاکان لــە هەوڵــی دروســتکردنی ئیمراتــۆری عەرەبیــدا 
بــوون. ئامانجــی ســەرەکیان دەســەاڵتو  دروســتکردنی دەوڵەتــی ئیســامی عەرەبــی بوو.لــەو رۆژەوە، ئاینــی ئیســام خرایــە ســەر پــەڕۆی سیاســەت، 
بــۆ دروســت کردنــی دەوڵــەت. لەبــەر ئــەوەی کــە ئاینــی ئیســام بــوو بــە ئامــرازی داســەپانی حوکــم، ئیــر، بانگخــواز رۆلێکــی ئەوتــۆی نەمــا. چونکــە 
دەوڵــەت بــە شمشیربەدەســت دروســت دەکرێــت، نــەک بــە کەســانێکی ئاشــتیخوازی وەک بانگخــواز. لــەو ســەردەمەدا کەســانی وەک خالیــدی کــوری 
وەلیــدو عومــەری کــوری عــاص ، کــە مــاوەی 8 ســاڵ دژایەتــی سەرســەختی ئیســام و محەمدیــان کــرد، پاشــان لــە ســاڵی 8ی کۆچیــدا بــوون بــە ئیســام، 
وشــارەزاییەکی ئەوتۆیــان نەبــوو لــە ئاینــدا. بــەاڵم شــەرکەڕێکی ئــازا بــوون ، لــەو ســەردەمەدا ئــەوان ڕۆلیــان دەبینــی و بانگخــوازان پەراویــز خــران. 
بۆیــە دەبینیــن لــە قۆناغەکانــی دروســتکردنی ئیمراتۆریەتــی عەرەبیــدا، ڕۆڵــی بانگخــواز تــەواو پاشەکشــەی کــرد. بەدرێژایــی ئــەو مێــژووە، نابینــی، بــۆ 
منونــە کەســێکی شــارەزای ئایــن و شــەریعەت بنێردرێــت بــۆ واڵتێکــی وەکــو کوردســتان بــۆ ئــەوەی باســی ئیســامیان بــۆ بــکات ولەرێگــەی بانگخــوازی 
ئاشــتیانەوە بکریــن بــە ئیســام، لــە بــری ئــەوە لەشــکری خالیــدی کــوری وەلیــد و فەیــازی کــوری غەنــەم دەنێــرن بــۆ داگیرکــردن و ســەبی ژنــان و 
فەرهودکــردن) بــەاڵم بــە زاراوەی نەوەکانــی قورەیــش مەســەلەکە فەتــح و ســەبی و غەنیمــە بوون(.بۆیــە کتێبــە بنەڕەتیەکانــی مێــژووی ئیســامی پــرە 
لەیــادەوەری و وەســف کردنــی سەرلەشــکرەکان. زۆر کــەم بــاس لــە بانگخــواز دەکرێــت. هیــچ واڵتێکیــش لــە رێگــەی بانگخــوازەوە، یــان لــە رێگــەی 

ئاشــتیانەوە نەبــوون بــە موســوڵامن.
لــەو کاتــەوە، پیشــەی بانگخــوازی ئیســامی، کــە بەئاشــتیانە هــەوڵ دەدات کافــرەکان بــکات بــە موســوڵامن، پەراویــز خــراو، رۆلێکــی ئەوتــوی نەمــا 

لــە پرۆســەی باوبوونــەوەی ئاینــی ئیســامدا.

جارێکی تر سەرهەڵدانەوەی:   .3
ــەی  ــر بیرۆک ــیوەیەکی ت ــە ش ــی تر،ب ــلمین، جارێک ــوان موس ــەکان و ئیخ ــەرهەڵدانەوەی وەهابی ــامنی و س ــی عوس ــی خیافەت ــەرەس هێنان ــەدوای ه ب
بانگخــوازی ئیســامیان زینــدوو کــردەوە. لەهەوڵــی دروســتکردنەوەی خیافەتــی لەکیــس چوویــان. لەســەرەتاوە بانگخــوازان هەڵگــری ئەدەبیاتــی پــڕ 
لــە گریــان بــوون بەســەر خیافەتــدا. خیافەتێــک کــە لەئەنجامــی فەســادی ئەخاقــی و سیاســیدا هەرەســی هێنا.بــەاڵم لەوســەردەمەدا کەداگیرکەرانــی 
ــە  ــە پێویســتی ب ــە قۆناغەک ــا. بۆی ــەی جــاران نەم ــە اکبەرەک ــۆ شمشــیرو الل ــردن ب ــی دەســت ب ــر غیرەت ــرد، ئی ــان دەک ــز و فەرەنســی حوکمی ئینگلی
نیفاقــی سیاســی بــوو، بــەوەی کــە هەرچەنــدە واڵتانــی عەرەبــی داگیرکــراو موســوڵامن بــوون، بــەاڵم بیرۆکــەی بانگخــوازی ئیســامیان زینــدوو کــردەوەو 
ــەو ڕیکخــراوو  ــی سیاســی وەک ئیخــوان و دەستەخوشــکەکانی. ئامانجــی ســەرەکی هەمــوو ئ ــی ئەحزاب ــە دامەزران ــەوە دەســتیان کــرد ب ــەو رێگەی ل
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حیزبانــەی کــە لــە دوای هەرســهێنانی دەوڵەتــی عوســامنی هاتنــە ئــاراوە، تــا ئەمــرٶش، بریتیــە لــە وەدەســت هێنانــەوەی حوکمــی خیافەیــەک کــە 
ــان  ــاد بــکات، ی ــە کــە ژمــارەی خەڵکــی موســوڵامن زی لەکێســیان دا. لێرەشــەوە دەبینیــن کــە ســەرهەڵدانەوەی بانگخــوازان، مەســەلەیەکی ئاینــی نی
ــی  ــی وەهاب ــوارەدا، واڵت ــەم ب ــە وەک ئاین.ل ــی ئیســامەوە نی ــە ئاین ــدی ب ــەو، پەیوەن ــە ئیســام. بەڵکــو مەســەلەیەکی سیاســی پوخت ــکات ب کافــران ب
ئــال ســعود، بــوو بــە کارگــەی دروســت کــردن و ناردنــە دەرەوەی بانگخــوازان. ئــەو پیشــەیەی کــە زیاتــر لــە ١٣00 ســاڵ پەروایزکرابوو،واتــا پیشــەی 
بانگخــوازی زیندوکرایــەوە، بودجەیەکــی زەبەالحــی بــۆ ســەرفکراو دەکرێــت. هــەر لــە چاپکردنــی کتێبــو دامەزرانــی ســەدەها پەیامنــگای بانگخــوازی 
و دابیــن کردنــی مووچــەی بانگخــوازان و دروســتکردنی مزگەوتــی پێنــج ئەســتێرە لــە زۆربــەی واڵتاندا.دامەزرانــی جۆرەهــا ئەحزابــی ئیســامی،ئەمە 
لــە کاتێکــدا کــە لــە ســعودیە ئــەوەی نــاوی حیــزب بێــت قەدەغەیــە. بــەاڵم بــۆ قایمکرنــدی پێگــەی خــۆی بەرامبــەر بــە نەیارانــی، تۆرێکــی جیهانــی 
ــە ئاســتی سیاســەتدا، هاوســەنگە  ــە بانگخــوازان و بەکرێگیــراوان، ل گــەورەی بانگخوازانــی دروســتکردووە. بــۆ ئــال ســعود، بونــی تۆرێکــی جیهانــی ل
لەگــەڵ ڕۆڵــی نــەوت لــە ئابورێکەیاندا.ئــەم تــۆڕە بەتایبــەت لەمیــرسدا پــەرەی ســەند.لە میــرس وەک زۆرێــک لــە نوســەرانی ئــەو واڵتــە ئامــاژەی پــێ 
دەکــەن، زیاتــر لــە 50 ســاڵە پرۆســەی دروســکردنی شــیخی بانگخــواز، هــەر یــەک شــیوەی گرتۆتــە خــۆ. شــێخێکی ســعودی، یــان خەلیجــی، کەلەوانەیــە 
ــدێ  ــەوە. هەن ــکار دەدۆزێت ــۆ میــرسو، کەســێکی بی ــت ب ــی، دێ ــەوەی گوناهەکان ــۆ پاککردن ــت، ب ــە فەســاددا ســەرف کردبێ ــەی ســەروەتەکەی ل زۆرب
کتێبــی ســەلەفی و وەهابــی دەداتــێ و پاشــان هــەر ئــەو کەســە بێــکارە، لەقەبــی شــێخی دەدرێتــی وچەنــد ریکامێکــی بــۆ دکرێــت و دەبێــت بــە 
بانگخوازێکــی ئیســامی بەناوبانــگ. وەک ئــەو نووســەرانە باســی دەکــەن، بــوون بــە شــێخ یــان بانگخــواز باشــرین پیشــەیە بــۆ بەدیهێنانــی دەســکەوتی 
مــادی و مەعنــەوی. لەکاتێکــدا ئــەو کەســە بێکاربــوو، کەســیش حیســابی بــۆ قســەی نەدەکــرد، لــەم پرۆســەیەدا دەبێــت بــە خــاوەن پــارەو، خەڵکیــش 

حیســابی بــۆ ئەکــەن. بــەم دواییانــە، وەزارەتــی ئەوقافــی میــرس زۆربــەی زۆری ئــەو بانگخوازانــەی لــە مزگەوتــەکان دوور خســتەوە.
دیــارە لــەم بابەتــەدا بــاس لــەو بانگخوازانــە ناکەیــن، کــە لەمیانــەی رکەبەرایەتــی کاری تەبشــیری مەســیحیەکاندا، دەچــن بــۆ واڵتانــی ئەفریقیــا یــان 

ئــەو واڵتانــەی کــە موســوڵامنی تیــا نیــە. 
بەگشــتی بانگخوازانــی ســەدەی پێشــوو زیاتــر ئەرکــی باوکردنــەوەی فیکــری وەهابــی و ســەلەفێان لــە ئەســتۆدا بــوو. ئــەم شــەپۆلە لــە دوای ســاڵی 
١99١ ەوە، کوردستانیشــی گرتــەوە. لــەم هەرێمەشــدا، نەوەکانــی قورەیــش و ئــال ســعود، وەهابیــەکان و ســەلەفیەکانی کوردســتان، وەک بەشــێک لــەو 
ــە موســوڵامن، هاتــوون  ــان هاوردەکــرد. لەبــری ئــەوەی بچــن ناموســڵامنێک بکــەن ب ــە، پیشــەی بانگخوازی ــەو تــۆڕە جیهانی شــەپۆلە،وەک بەشــیک ل
موســوڵامنان ئەکــەن بــە وەهابــی و ســەلەفی. دەیانەوێــت لــە موســوڵامنانی کــورد، ســوارەی حەمیدیەکــی نــوێ دروســت بکەنــەوە، ئەمجــار بەنــاوی 
ســوارەی ســعودی. بــە خوێندنــەوەی چەنــد کتێبێــک یــان بیســتنی چەنــد وتارێــک، باڵــی خۆیانــی لــێ فــش دەکەنــەوەو، خۆیــان لــێ دەبێتــە ئەولیــاو 
وەک بلێــی کلیلــی جەنــەت الی ئــەم جەنابانــە دانرابێــت. تەنهــا ئەوانیــش دەزانــن کــە چــۆن ئینســان دەتوانێــت بەهەشــتی دەســت بکەوێــت. لەبــری 
ئــەوەی شــایەمتان بــە ناموســڵامنێک بێنــن و بیکــەن بەموســوڵامن، کەوتونەتــە ســەروگوێاکی موســوملانانی ئــەم هەرێمــەو بــە وتــەی هەندێــک کتێبــی 

رزیــو، خەریکــە دینەکــەش لەبەرچــاوی خەڵــک دەخــەن.

پیشەی بانگخوازی لەرووی یاساییەوە:
کاتــی خــۆی لەیاســای عیراقیــدا، وەک باقــی واڵتانێــک کــە یاســا تێــدا ســەروەرە، هەمــوو پیشــەیەک پێناســەی خــۆی هەبــوو. هەرکــەس بــە درۆ نــاوی 
پیشــەیەکی هەلبگرتایــە، یــان کاری پــێ بکردبایــە، ئــەوا دەدرا بــە دادگا. بــۆ منونــە ئەگــەر کەســێک کــە الی چەندیــن شــیخ و مــەالی ســەلەفی دەرســی 
ــاو، پاشــان کەنالێکــی ئاســامنی بکردبایــەوەو نــاوی خــۆی بنایــە دوکتــۆر!، کەســانی وا دەدران بــەدادگاو لێپرســینەوەی لــێ دەکــرا کــە چــۆن  خوێندب

خــۆی کــردووە بــە هەڵگــری بڕوانامــەی دوکتــۆرا! لەقەبــی دوکتــۆر فانــی لەخــۆی ناوە..ئــەوە لەیاســادا، )جریمــە احتیــال الشــخصیة(یەیە.
ــە  ــۆ منون ــی کەســی بانگخــواز ڕێــک بخــات. ب ــکات. مەرجەکان ــەم بیســتوە، بڕگەیــەک هەبێــت کــە پێناســەی بانگخــواز ب ــەدا، ن ــەم واڵت ــە یاســای ئ ل
بڕوانامەکانــی، لیاقەتــی بەدەنــی و فیکــری، پیشــەیی بــۆ منونــە ئایــە ئەندامــی هیــچ گروپێکــی تۆنــدڕەو بــوە یــان نەخێــر، دۆســیەی تاوانــی هەیــە یــان 
نــا. بــۆی هەیــە لەواڵتیكــی موســوڵامندا ئــەم کارە بــکات یاندەبێــت خــۆی هیــاک بــکات و بچێــت بــۆ واڵتانــی ناموســڵامن و یــەک دوو ناموســڵامنێک 
بــکات بــە موســوڵامن. لــەم پاشــاگەردانیەی کوردســتاندا، کــەس بەکــەس نیــە. هــەر کەســێکی بێــکار، دەتوانێــت، کتێبــی ) الفتــاوی الكاملــە البــن تیمیــە( 
و ) النــووی( و ) ابــن بــاز(، بخوێنێتــەوە، وەک دۆمــەاڵن هەڵبتۆقــێ و خــۆی بــکات بــە بانگخــواز. خــۆی بــکات بەشــێخ . ئەوجــار، بەپێــی کتێبــەکان، 
هەندێکیــان بەریشــێکی درێــژو ســمێڵی ســفرو شــەرواڵێکی کورتــەوە، هەندێکیشــیان بــە قــات و بویەنباخــەوە، بەبزەیەکــی نارشینــەوە، چەشــنی عمــرو 

خالیــدی میــرسی.
بوونــی بانگخــوازی ئیســامی، خــۆی لــە خۆیــدا کارێکــی نایاســاییە. چونکــە بەهیــچ یاســایەک ئــەو پیشــەیە رێکنەخــراوە. بوونــی بانگخــوازی ئیســامی 
لــە پــاڵ ئــەو هەمــوو مــەالو مزگــەوت و لیژنــەی فەتــواو یەکێتــی زانیــان و وەزارەتــی ئەوقافــەدا، دەبێتــە هــۆی ناکۆکــی. لەهەمــان کاتــدا، بەهــۆی 
زمــان درێــژی و بوونــی میدیــای جۆراوجــۆر لەخزمەتیانــدا، دەبێتــە هــۆی الوازکردنــی پێگــەی مەالکانــی کوردســتان. بــە حوکمــی پاڵپشــتی ئابــوری و 
ئیعامیــەوە، وای لــێ هاتــووە خەڵــک زیاتــر گــوێ لــەوان دەگرێــت وەک لــە مەالیەکــی ســادەی مزگــەوت. بوونــی بانگخــوازی ئیســامی خــۆی لەخۆیــدا 
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وەال خســتنی مەالکانــی کوردســتانە. ئــەم جەنابانــە، بۆیــە پەیدابــوون، چونکــە قەناعەتیــان بــە مەالکانــی کوردســتان نیــە. لەڕوانگــەی ســەلەفیەکانەوە، 
زۆرێــک لەمەالکانــی کوردســتان کافــرن چونکــە ئەشــعەرین. ) زانکــۆی ئەزهــەر هەڵگــری مەزهەبــی ئەشــعەریە، االشــاعرە(

ــەوە  ــردن و توڕەیی ــاو زەقک ــۆرم، بەچ ــان یونیف ــن ی ــەوە ب ــی کوردی ــش، بەجل ــێ ری ــان ب ــن ی ــەوە ب ــە ریش ــا ب ــتان، ج ــامی کوردس ــی ئیس بانگخوازان
قســەبکەن یــان بــە ڕشــتنی فرمێســکی تیمســاحانەوە، هەمــوان ســەر بــە یــەک قوتابخانــەی سیاســین. ئەمانــە کادری بزوتنــەوەی ســەلەفی و حیزبــە 
ئیســامیەکانن، بەرگــی پیاوچــاک و نورانیــان پۆشــیوە.هەموان لەریــزی خوازیارانــی گەڕانــەوەی خیافەتــی لەکیــس چــوودان. ئەگــەر یاســا ســەروەر بێــت 

وئــەو بەرگەیــان لــێ دامالێــت، ئــەوکات رووســورو رووڕەش بــۆ خەڵکــی دامــاوی ئــەم هەرێمــەش دەردەکەوێــت.

بانگخوازی ئیسالمی لە ڕوانگەی کوردایەتیەوە:
ــدە  ــە پرۆپاگەن ــەی ک ــەو کەس ــداون. ئ ــیخەکانی کەن ــراوی ش ــرازو بەکرێگی ــامی ئام ــوازی ئیس ــە بانگخ ــت، ک ــەوە دەردەکەوێ ــە رووی مێژووی وەک ل
ــی  ــەت. جاشــەکانی زەمان ــە میلل ــردن ل ــەت ک ــری خیان ــە غەی ــری نی ــچ پێناســەیەکی ت ــە کوردســتاندا، هی ــکات ل ــی ئیســامی ب ــی عەرەب ــۆ خیافەت ب
ــی  ــی نوێ ــە جۆرێک ــەاڵم ئەمان ــە جــاش. ب ــوون ب ــدا دەب ــێ دەرەتانی ــان لەترســی عەســکەری و ب ــوون. بەشــێکی زۆری ــاو ب ــەوە دام بەعــس لەروویەک
ــە لەســەر ئاســتی نیودەوڵەتــی کار دەکــەن. ــە جاشــی فیکریــن. جاشــی ســەردەمی عەولەمــەن. ئەمان ــاراوە. ئەمان ــە ئ ــان هێناوەت جاشــایەتی بیگانەی

بەنــاوی ئاینــەوە، هانــی خەڵکــدەدەن بــۆ ئــەوەی پەیوەســت نەبــن بــە ریــزی پێشــمەرگەوە، بــۆ ئــەوەی پێشــمەرگە الوازبێــت و خەلیفەکەیــان، واتــە 
ــەی  ــەر رسودی ئ ــن لەب ــەرمی ئەزان ــە بەش ــت. ئەمان ــش بەرکەوێ ــە یەزیدیەکیانی ــو کچ ــەوە، بەڵک ــح بکات ــۆ فەت ــتانیان ب ــدادی کوردس ــر بەغ ئەبوبەک
ڕەقیــب هەستنەســەرپێ، چونکــە خەلیفەکانــی خەلیــج نیگەرانــن لەهــەر نیشــانەیەکی ســەربەخۆیی کوردســتان. ئەمانــە لەگــەڵ ئۆردوغانــدا قورئــان 
ــە  ــدی ب ــە دەیکــەن، پەیوەن ــەوەی ئەمان ــت. ئ ــر بەدەســت بێنێ ــورد دەنگــی زیات ــەرەی ک ــەوەی دوشــمنی گ ــۆ ئ ــەوە ، ب ــەروی خەڵکــدا بەرزدەکەن ب
دینــەوە نیــە، ئەمانــە خەریکــی سیاســەتن، سیاســەتێکی خیانەتکارانــە. ئــەم بانگخــوازە ئیســامیانە، هــەر زۆر بــێ شــەرمانە ، کاری خۆفرۆشــی دەکــەن 
بــۆ بێگانە.باشــیش دەزانــن، کــە ئــەم هەرێمــە بــێ خاوەنــە. دەزانــن، کــە زۆرێــک لــە بەرپرســیارانی ئــەم هەرێمــە، خۆیــان ئاســا، مێژوویەکــی گەلــێ 
پاکیــان نیــە. دەزانــن کــە بــۆ هەڵبژاردنــەکان، ئــەو بەرپرســیارانە، نــەک تەنهــا هاوپەیامنێتیــان لەگــەڵ دەکــەن، بەڵکــو خۆیــان ئاســا، ئامــادەن خۆشــیان 

ــەوە. ــەت و جاشــایەتیدا دەخولێن ــوەی خیان ــە چوارچێ ــی ئیســامی ل و کوردســتانیش بفرۆشــن. بەگشــتی بانگخوازان
کەواتــە، پیشــەی بانگخــوازی ئیســامی لــە کوردســتان، لــە رووی ئاینەوەبریتیــە لــە بــەکار هێنانــی ناوێکــی گــەورە، بــۆ کارێکــی ســاختە و ســاختەکاری. 
ــە  ــەی ک ــەو خیافەت ــەوەی ئ ــۆ زیندوکردن ــە ب ــی ســعود، هەوڵدان ــش و ئال ــی قورەی ــۆ نەوەکان ــە جاشــایەتی فیکــری ب ــە ل ــەوە بریتی ــە رووی میژووی ل
لەکیســیان چوو.لــەرووی یاســاوە ،بریتیــە لــە بــەکار هێنانــی ناوێکــی پیشــەیی بەبــێ وەرگرتنــی موڵەتــی یاســایی.واتا تەزویــر. ئەگــەر تەنهــا لــە ڕوانگــەی 
کوردایەتیشــەوە ســەیریان بکەیــن، ئــەوا غەیــری خیانەتــکاری و جاشــایەتی هیــچ پێناســەیەکی تریــان نیــە. بــەر لــە کۆتایــی، ئــەوە دەڵێــم، ئافەریــن 
بەرپرســیارانی هەرێــم، ئافەریــن بــۆ ســەبرو بیرکردنەوەتــان. خــۆ دەزانــم زۆرێــک لــە بەرپرســیارانی ئــەم قۆناغــە، خەمــی هیــچ شــتێک ناخــۆن غەیــری 
گیرفانــی خۆیــان نەبێــت. بــەاڵم نــەک بەخاتــری خەڵکــی کوردســتان ونــەک لەترســی نەفــرەت و لەعنەتــی نــەوەی داهاتوولێتــان. بەڵکــو هــەر لەبــەر 
بەردەوامــی پڕکردنــی گیرفانــە کونەکانتــان، ئەبــێ بــە جیــددی لەبیــری ئەوەدابــن کــە چــۆن ڕێگــە لــەم ڕەوتــە بگــرن. ئــەم ڕەوتــە وەک ســەرەتان وایــە، 
هــەر ئەوەنــدەی تەشــەنەی کــرد، ئیــر خۆیــان و ئێــوەو هەمــوو کۆمەڵگاشــی پێــەوە دەســوتێنن. فریــای خۆتــان بکــەوەن تــا کوردســتانیان لــێ نەکــردون 

بــە ئەفغانســتان، یــان لیبیــا.
لەکۆتاییــدا، ئــەم چــوار دێــرە شــیعرە ، کەپێــم وابێــت هــی شــیخ رەزای تاڵەبانــی دێنمــەوە، کــە دەلێــی، ڕێــک بەبــااڵی بانگخوازانــی ئیســامی ئەمــڕۆی 

کوردســتاندا وتــراوە:

هەزار ئەفسون و جادوی پێوە ئاوێزانە ئەو ڕیشە
عیاجی گەر ببێ یا گورزە، یا گوێزانە ئەو ڕیشە

بە تەئسیری تەلێكی ، سەد هەزار نەفسی بەكوشن دا 
ڕەئیسی حیلە كارانە شای قومار بازانە ئەو ڕیشە
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ئایین لە ڕوانگەی مارکسیستەکانەوە
حەمەسەعید حەسەن

)١(

بیرمەندانــی ســەروەختی ڕێنیســانس )ڕۆشــنگەران( 
پێیــان وابــوو، ئایین زادەی ترســی ئینســانی ســەرەتایییە 
یاســاکانییەوە  لەبــارەی  هیچــی  کــە  رسوشــت  لــە 
ئینســان  دەکات،  وا  ئاییــن  دەیانگــوت:  نەزانیــوە. 
بەرانبــەر بــە دڵڕەقیــی رسوشــت هەســت بــە دڵنیایــی 
بــکات، بــەاڵم دڵنیایییەکــی وەهمــی. پێیــان وابــوو، 
ئاییــن زادەی نەفامییــە و گەشــە بــە نەفامــی و بــە 
جێگیربوونــی دەدات، دەیانگــوت: ئاییــن لەســەر ســێ 
کۆڵکــە خــۆی ڕاگرتــووە: داســتان و ئەفســانە و غەیــب 
کــە جێــی بــاوەڕ نیــن، ئاخــر هیــچ بەڵگەیــەک لەســەر 
نایانگرێــت،  عەقــڵ  و  نییــە  دروســتییان  و  ڕاســتی 
ــوون  ــێ چەندوچ ــتە، ب ــڕوادار پێویس ــەر ب ــەاڵم لەس ب
تووشــی  ئینســان  بەمەیــش  بــکات،  پەســەندیان 
ــن  ــای ڕەخنەگرت ئیفلیجــی فیکــری و لەدەســتدانی توان

ــت. دەبێ
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ــی  ــە هەوڵ ــەوەوە، ل ــردن و لێکدان ــی تێبنیک ــت لەڕێ ــدا زانس ــە کاتێک ــوون: )ل ــۆ دەچ ــنگەران وای ب ڕۆش
ئەوەدایــە بــە حەقیقــەت بــگات، ئاییــن بــۆ گەییشــن بە حەقیقــەت، دەگەرێتــەوە بۆ کــن دەقە پیــرۆزەکان، 
بۆیــە ڕەخنەگرتــن لــە ئاییــن، ڕێخۆشــکەرە بــۆ باوبوونــەوەی ڕۆشــنبیریی زانســتی.( دەیانگــوت: )ئاییــن 
چونکــە لەســەر جەهــل ڕۆ نــراوە، هــەر جەهلیــش بەرهــەم دەهێنیــت و هەمیشــە بەربەســتە لــە بــەردەم 

تێفیکرینــی عەقانیــدا و بــە گــژ مێتــۆدی فیکریــی زانســتییانەدا دەچێتــەوە.(

الیەنێکــی دیکــەی ڕەخنــەی ڕۆشــنگەران، ڕووی لــە ڕۆڵــی سیاســیی کەنیســەی کاســۆلیکی و لــە مۆراڵــی 
پیاوانــی ئاییــن بــوو. ڕۆشــنگەران وای بــۆ دەچــوون: کلێســا دامەزراوەیەکی کۆنەپەرســتانەیە، سەرســەختانە 
الیەنــی ڕژێمــی فیودالــی دەگرێــت، دیــن لــە خزمەتــی پتەوکردنــی جێپێــی پیاوانــی ئایینــدا بەگــەڕ دەخــات 
و خەریکــی تۆقاندنــی زانــا و بیرمەنــدان و نووســەرانی ئــازادە. دەیانگــوت: کلێســا دوژمنــی ئازادیــی بیــروڕا 
ــی و ئومێدێکــی  ــی هەواداران ــل و قول ــە م ــب و ئەفســانەی کردووەت ــدی غەی ــە و کــۆت و پێوەن دەربڕێن
ــە  ــر ل ــاکات، بی ــچ پێویســت ن ــن و هی ــە بەهەشــتدا دەژی ــا ل ــەو دونی ــە ل ــی بەخشــیون، گوای ســاختەی پ

گۆڕینــی هەلومەرجــی ژیانــی ئــەم دونیایــان بکەنــەوە.

ڕۆشــنگەران )وەک منوونــە: ڕۆســۆ، ڤۆڵتیــر، کانــت، دیــکارت و مۆنتیســکۆ.( لــەوەدا چاکی بۆ چووبــوون، کە 
ئاییــن چونکــە بــۆ پرســیارە گەوهەرییەکانــی پێوەســت بــە ژیــان و داهاتــووی ئینســان، وەاڵمــی لێوانلێــو لــە 
یەقینــی پێیــە، بۆیــە هەمیشــە ســەرنجی بــڕواداران بــۆ دواوە، بــۆ الی دەقــی کــۆن، ڕادەکێشــێت و بواریــان 
ــەوە  ــر. ئ ــە ژیانێکــی چاک ــن بگــەن و چــاو ببڕن ــە زانی ــەوە، ب ــوێ بدۆزن ــی ن ــۆ ناڕەخســێنێت، حەقیقەت ب
ــە هەوڵــی جێگیرکردنــی ڕەوشــی  ــە کــە کلێســا ڕۆڵێکــی کۆنەپەرســتانە ببینێــت، ئاخــر ئاییــن ل ســەیر نیی
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و ئابووریــی زاڵدایــە و کۆمــەک بــە پتەوکردنــی پایەکانــی کۆمەڵــی فیودالــی دەکات، 
ــان وابــوو، بەرەنگاربوونــەوەی تاریکســتانی ئاییــن، مەرجــی بنەڕەتیــی ئازادکردنــی  ــە ڕۆشــنگەران پێی بۆی

ئینســان و دەســتەبەرکردنی پێشــکەوتنە.

)ئاییــن ئەفیوونــی گەالنــە.( ســتەمێکی زۆر لــە مارکــس دەکەیــن، ئەگــەر هەمــوو تێڕوانینــە قووڵەکانــی، 
ــچ  ــەو ڕســتەیەدا، هی ــن، ل ــە ئایی ــس ل ــەی مارک ــەوە. خەســتکردنەوەی ڕەخن ــەدا چــڕ بکەین ــەو دەربڕین ل
نییــە بێجگــە لــە بــە ڕووکەشــکردنی فیکــری مارکــس. مارکــس و ئێنگڵــس وەک یەکێــک لــە ســەرچاوەکانی 
فیکریــی خۆیــان، ســەرنجی بەرهەمــی فەیلەســووفە ڕۆشــنگەرەکانی فەرەنســایان دەدا و زۆربــەی ڕەخنــەی 
ئەوانیــان لــە ئاییــن پــێ پەســەند بــوو، بــەاڵم ڕەخنــەی ئــەو دوو فەیلەســووفە ماددییــە دیالکتیکییــە لــە 
ــوو.  ــە ســینگێکی فراوانریشــەوە ب ــوو، هــەم ب ــر و ڕیشــەییر ب ــە هــی ڕۆشــنگەران، هــەم قووڵ ــن، ل ئایی
ــێ  ــت، وەل ــەوە بگرێ ــی ئایینەکەی ــە داوێن ــد دەســتی ب ــە، تون ــی ئینســان ئەوەی ــی ڕزگاری ــدار ڕێ الی ئایین
ــت.  ــدا تێدەپەڕێ ــی تاریکســتانی ئایین ــە دژایەتیکردن ــی ئینســان، ب ــی ڕزگاری ــن، ڕێ الی ڕۆشــنگەری دژەدی
مارکســیزم هــەردوو ڕێگەکــە ڕەت دەکاتــەوە، چونکــە زادەی بەدحاڵیبوونــن لــە پێوەندیــی نێــوان ئاییــن و 
کۆمــەڵ، ئاخــر ئاییــن هێزێکــی دیرۆکیــی ســەربەخۆ نییــە، بەڵکــوو بەرهەمــی کۆمەڵــە و ناتوانیــن بــە تەنیــا 

و دوور لــە الیەنەکانــی دیکــەی واقیعــی کۆمەاڵیەتــی هەڵســوکەوتی لەگەڵــدا بکەیــن.

مارکسیســتەکان لــەوەدا لەگــەڵ ڕۆشــنگەراندا کۆکــن کــە ئاییــن زادەی تــرس و تێنگەییشــتنی ئینســانە لــە 
ــە ئاســتی  ــە ئینســان هــەم ل ــە ک ــن لەوێدای ــە، ڕەگوڕیشــەی ئایی ــان وای ــەاڵم پێی رسوشــت و یاســاکانی، ب
دیــاردە رسوشــتییەکان و هــەم بەرانبــەر هێــزە کۆمەاڵیەتییــەکان، دەستەوســانە، هەســت بــە بێدەســەاڵتی 
ــەو  ــت ئ ــە ناتوانێ ــان ک ــن: )ئینس ــتەکان دەڵێ ــکات. مارکسیس ــان ب ــە جڵەوی ــەوەی نیی ــای ئ دەکات و توان
ــن  ــی دەکات. ئایی ــە نامۆی ــت ب ــت، هەس ــاری دەکات، ببەزێنێ ــۆی دی ــی ب ــی چینایەت ــنوورانەی، جڤات س
بەرهەمــی ئــەو هەســت بــە نامۆیــی کردنەیــە و ئــەو فەریادڕەســە وەهمییەیــە کــە بــە ئینســان دەڵێــت، 

ــە، نــەک خــۆت.( ــە دەســتی خــودای مەزندای چارەنووســت ل

لە پێوەندیی 
نێوان ئایین و 

کۆمەڵ، ئاخر ئایین 
هێزێکی دیرۆکیی 
سەربەخۆ نییە، 

بەڵکوو بەرهەمی 
کۆمەڵە و ناتوانین 
بە تەنیا و دوور لە 
الیەنەکانی دیکەی 
واقیعی کۆمەاڵیەتی 

هەڵسوکەوتی 
لەگەڵدا بکەین.
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ــت،  ــی ئەوەیشــدا دەبێ ــە هەوڵ ــوو، ل ــی ب ــی چینایەت ــی کۆمەڵ ــی و بەرهەم ــەوەی نامۆی ــە ڕەنگدان ــن ک ئایی
ــی ســەرەکیی  ــە ڕۆڵ ــەوە بۆی ــەوە. ئ ــە ببینێت ــە چینایەتییەک ــۆ جڤات ــاویش ب ــەوە و پاس ــڕ بکات ــە چ نامۆیییەک
ئاییــن بریتییــە لــەوەی تــاک بــەوە قایــل بــکات، ئــەو پێوەندییــە کۆمەاڵیەتییانــەی لەســەر بناغــەی ســتەم و 
چەوســاندنەوە ڕۆ نــراون، بــە ئاســایی بزانێــت و بیــر لــە گۆڕینــی جڤاتــی چینایەتــی نەکاتــەوە. بــەاڵم کێشــەکە 
لــەوە ئالۆزتــرە، ڕۆڵــی ئاییــن تەنیــا لــەوەدا کــورت بکەینــەوە کــە خزمــەت بــە واقیعــی زاڵ دەکات و هیچــی 
دیکــە، ئاخــر دەشــێت خەڵکــی چەوســاوە ئایینــدار بــن و بزووتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانە، ئاییــن لــە خزمەتــی 

ســتەملێکراواندا وەگــەڕ بخــات.

ــن  ــت. ئایی ــک بهێنێ ــت هێزێکــی کاریگــەر پێ ــدا، دەتوانێ ــی چینایەتی ــاو ملمانێ ــا، لەن ــن وەک ئیدیۆلۆژی ئایی
ــە هەندێــک هەلومەرجــدا،  ــەاڵم دەشــێت ل ــاو، ب ــە ڕەوشــی ب ــت ل ــی سەرەکیشــی پارێزگاریکــردن بێ ــا ڕۆڵ ب
ــان  ــەم ی ــدا، ل ــەو کۆمەڵ ــان ل ــەم ی ــەی ل ــە گوێــرەی ئــەو ڕۆڵ ــە پێویســتە ب ببێتــە هێزێکــی شۆڕشــگێڕانە، بۆی
ــدا،  ــای ڕۆمان ــە ئیمپراتۆری ــەرەتادا، ل ــە س ــتیانیزم ل ــن. کریس ــەرنجی بدەی ــت، س ــدا دەیبینێ ــەو هەلومەرج ل
ــدا. ڕاســتە  ــوون، ســەری هەڵ ــە هەمــوو مافێــک بێبــەش ب ــەدا کــە ل ــاو ئەوان ــدا، لەن ــە و هەژاران ــاو کۆیل لەن
لــە ئەورووپــای ســەدەکانی ناوینــدا، ئایینــی مەســیح دەبێتــە قــەاڵی فیــودال، بــەاڵم هــەر ئــەو ســەردەمانە، 
گەلێــک یاخیبوونــی جووتیــاران، مۆرکێکــی مەســیحییانەیان هەبــووە. ئــەم تێبینییــە، بــۆ ئایینەکانــی دیکەیــش 

دروســتە.

کــە مارکــس گوتوویەتــی: ئاییــن ئەفیوونــی گەالنە، الی کــەم دوو لێکدانــەوە هەڵدەگرێت، هەم چەوســاوەکانی 
ســڕ کــردووە، تــا لەبــەردەم الفــاوی کوێرەوەریــدا ئــارام بگــرن و بیــر لــە سەرکێشــی نەکەنــەوە، هــەم دەشــێت 
مەســتبوون بــە ئەفیــوون، خەیاڵــی ئینســان بــۆ یاخیبــوون لــە ســتەم ببزوێنێــت، بــەاڵم ئەفیــوون لــە هــەردوو 
بارەکــەدا، بەدحاڵیبــوون لــە واقیعــی لــێ دەکەوێتــەوە. هــەر لــەو پەرەگرافــەدا کــە ئاییــن ئەفیوونــی گەالنــەی 
ــەم  ــێت ئ ــی.( دەش ــی واقیع ــە کوێرەوەری ــە ل ــی، یاخیبوون ــی ئایین ــت: )کوێرەوەری ــس دەبێژێ ــە، مارک تێدای
لێکدانەوەیــە، پــڕ بــە پێســتی کەســانی ســۆفی بێــت، ئەوانــەی لەڕێــی خەیاڵــی ئایینییــەوە، بیریــان لــە داد و 

یەکســانی کردووەتــەوە.

ــی ســەردەمی  ــەڵ هەڵوێســتی بیرمەندان ــەراورد لەگ ــە ب ــن، ب ــە ئایی ــەر ب هەڵوێســتی مارکسیســتەکان بەرانب
ڕێنیسانســدا، هــەم هۆشــیارانەتر بــوو، هــەم لێبوردەتــر، ئاخــر ملمانێــی ســەرەکیی مارکسیســتەکان لەگــەڵ 
ــن ڕۆڵێکــی  ــت ئایی ــۆ دەچــوون، ڕێ دەکەوێ ــوو، وایشــی ب ــدا ب ــەڵ ســتەمی کۆمەاڵیەتی ــوو، لەگ ــدا نەب ئایین
ــە ڕۆشــنگەران نــەک هــەر بێدیــن  ــە بیــر بکەیــن، هەندێــک ل شۆڕشــگێرانە وازی بــکات. نابێــت ئەوەیــش ل
نەبــوون، بەڵکــوو باوەڕداریــش بــوون، بــەاڵم مارکسیســتەکان دەیانگــوت: ئــەوە ئینســانە، خــودای خوڵقانــدووە 
نــەک بــە پێچەوانــەوە. ئێنگڵــس دەینووســی: )بــە گوێــرەی تێگەییشــتنی ئێمــە لــە گــەردوون، بوارێــک نییــە بــۆ 

هەبوونــی دەســەاڵتێک لەســەروو رسوشــتەوە.(

ئەگــەر مارکسیســتەکان دەســەاڵت بگرنــە دەســت، ئاییــن بــە تــەواوی لــە سیاســەت جــودا دەکەنــەوە، بێایــەن 
ــەو  ــش ب ــەکان دەدەن، ئەمەی ــوو ئایین ــەوە، ســەرنجی هەم ــان دووریی ــە هەم ــدا و ل ــە ئاســتی ئایین ــن ل دەب
مانایــە دێــت، ئینســان بــە شــێوەیەکی ڕەهــا، ئــازاد دەبێــت لــەوەی بــڕوای بــە کام ئاییــن دەبێــت، یــان هــەر 
بــڕوای بــە هیــچ ئایینێــک نابێــت، بــەاڵم مارکسیســتەکان خەبــات لــە دژی باوکردنــەوەی ئەفســانەی ئایینــی 
بــە ئەرکــی سەرشــانی خۆیــان دەزانــن و بــوار بــۆ هیــچ ئایینێــک ناڕەخســێنن، ڕۆڵــی لــە گەوجاندنــی خەڵکــدا 

هەبێــت.

ــت و ئەوەیشــی  ــن ببێ ــە دژی ئایی ــری ل ــی فیک ــتبەرداری خەبات ــزب دەس ــوو، حی ــەوەدا نەب ــەڵ ئ ــن لەگ لینی

ئاخر ملمالنێی 
سەرەکیی 

مارکسیستەکان 
لەگەڵ ئاییندا 
نەبوو، لەگەڵ 

ستەمی 
کۆمەاڵیەتیدا بوو
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پەســەند نەدەکــرد، جــاڕی شــەڕ لــە دژی ئاییــن بدرێــت و دژایەتیکردنــی ئاییــن بکرێتــە ئامانجێکــی سیاســیی حیــزب. لینیــن پێــی وابــوو: ملمانێــی 
مارکسیســتەکان لەگــەڵ ئایینــدا، ملمانێیەکــی ئیدیۆلۆژییــە و ملکەچــی خەباتــی چینایەتییــە. لــە ڕوانگــەی وییــەوە، ئەگــەر کۆمەڵێــک کرێــکار مانیــان 
ــکاران،  ــی کرێ ــە و یەکڕیزی ــە ســەرکەوتنی مانگرتنەک ــت، چونک ــزب پشــتیان بگرێ ــن، پێویســتە حی ــە کام ئایین ــەوەی ســەر ب ــە چاوپۆشــین ل ــرت، ب گ
گرنگــرن لــەوەی بــە گــژ ئایینــدا بچینــەوە، بــەاڵم ئەمــە بــەو مانایــە نییــە، دەســت لــە ملمانێــی فیکــری لەگــەڵ ئایینــدا هەڵبگریــن. لینیــن دەیگــوت: 

مارکسیســت پێویســتە ماتریالیســتێکی دیالێکتیکــی بێــت، واتــا لــە قازانجــی خەباتــی چینایەتــی و لــە پێنــاوی ئازادیــدا بــە گــژ ئایینــدا بچێتــەوە.

زۆربــەی ئەوانــەی مارکســیزم پەســەند دەکــەن و نزیکــەی هەمــوو ئەوانەیشــی دژی دەوەســتنەوە، پێیــان وایــە، کرۆکــی تێڕوانینــی مارکســیزم لەبــارەی 
ئایینــەوە، بریتییــە لــە: دیــن ئەفیوونــی گەالنــە، هەرچەنــدە پێــش مارکــس، هەمــان بۆچــوون بــە دەربڕینــی دیکــە، الی کانــت و فیوربــاخ و هەنریــش 
هاینــە هەبــووە. مارکــس ١8٤٤ ئــەو ڕســتەیەی گوتــووە، کــە هێشــتا لەژێــر هەژموونــی فەلســەفەی فیوربــاخ و هیگڵــدا بــووە، بۆیــە ئــەو تێگەییشــتنەی 
لــە ئاییــن، هــی وەختێکــی ئــەوە کــە مارکسیســت نەبــووە. لێکۆڵینــەوەی مارکسیســتانەی لــە ئاییــن، دواتــر لــە )ئیدیۆلۆژیــای ئەڵامنــی ١8٤6(یــەوە 

دەســت پــێ دەکات.

ــا کــە وابەســتەی بەرهەمهێنانــی مــاددی و پێوەندییــە  بــە گوێــرەی ئیدیۆلۆژیــای ئەڵامنــی، ئاییــن شــێوەیەکە لــە شــێوە زۆروزەبەندەکانــی ئیدیۆلۆژی
کۆمەاڵیەتییەکانــە. ئێنگلــس )کــە زیاتــر لــە مارکــس قســەی لەســەر ئاییــن کــردووە، بــە پێچەوانــەی فیورباخەوە کــە پێی وابــوو، ئاییــن زەمان ناناســێت،( 
دەیگــوت: ئاییــن وەک فۆرمێــک لــە کولتــوور، بــە گوێــرەی ســەردەمە دیرۆکییــە جیــاوازەکان، گۆڕانــی بەســەردا دێــت و وەک ئیدیۆلۆژیایەکیــش توانــای 
خۆگونجاندنــی لەگــەڵ جڤاتــی بــۆرژووادا هەیــە. کریســتیانیزم ســەرەتا وەک ئایینــی کۆیلــەکان هاتــە ئــاراوە، دواتــر بــوو بــە بەشــێکی گرنــگ لــە فیکــری 

فیــودال و لەگــەڵ کۆمەڵــی سەرمایەداریشــدا خــۆی گونجانــد.

ئێنگڵــس دەیگــوت: )هــەر چینێــک لــە ئایینێکــی گونجــاو دەگەڕێــت، تــا لــە قازانجــی خــۆی ســوودی لــێ ببینێــت و ئــەوە هیــچ بایەخــی نییــە خەڵکانــی 
ســەر بــە چینەکــە، بڕوایــان بــە ئایینەکەیــان هەیــە یــان نــا، ئاخــر ئاییــن ماســکێکە بــۆ شــاردنەوەی بەرژەوەندیــی چیانەیەتــی.( لــە دیــدی ئێنگڵســەوە، 
مــەرج نییــە هەمــوو کاتێــک، ملمانێــی نێــوان مەتریالیــزم و ئاییــن، بریتــی بێــت لــە ملمانێــی نێــوان شۆڕشــگێڕان و کۆنەخــوازان، وەک منوونــە: لــە 
ئینگلســتانی ســەدەی هەژدەیەمــدا، تۆمــاس هۆبــز کــە نوێنــەری مەتریالیــزم بــوو، داکۆکیــی لــە دەســەاڵتی ڕەهــای پاشــا دەکــرد، بــەاڵم پرۆتســتانتەکان، 

لەژێــر ئــااڵی ئایینــدا، پێشــەنگی خەباتــی شۆڕشــگێڕانە بــوون، لــە دژی بنەماڵــەی فەرمانــڕەوا.

ئێنگڵــس دەیگــوت: لــە هەندێــک وەرچەرخانــی مێژووییــدا، کەنیســەیش بەپێــی پێکهاتــە چینایەتییەکــەی دابــەش دەبێــت. لــە ســەروەختی ڕیفۆرمــدا، 
پیاوانــی دەســەاڵتداری کەنیســە و فیودالــە دەوڵەمەنــدەکان دەکەوتنــە بەرەیەکــەوە و بەرەکــەی دیکەیــش لــە ڕیفورمخــوازان، پیاوانــی بێدەســەاڵتی 
کەنیســە و جووتیارانــی شۆڕشــگێر پێــک دەهــات. ئێنگڵــس هەرچەنــدە مەتریالیســتێکی بێدیــن و دوژمنێکــی سەرســەختی ئاییــن بــوو، بــەاڵم دەرکــی 
ــت  ــش دەگونجێ ــکات، هــەر وای ــە دەســەاڵتی ســتەمکار ب ــی ل ــە، وەک چــۆن دەشــێت داکۆک ــن شمشــێرێکی دوودەم ــاردەی ئایی ــوو، دی ــەوە کردب ب

ڕۆڵێکــی شۆڕشــگێڕانە وازی بــکات. 

)٢(
ــراوان،  ــەژاران، نەفرەتلێک ــی ه ــە وەک ئایین ــەرەتایی، ک ــتیانیزمی س ــە کریس ــوون ب ــەت ب ــەوە، تایب ــارەی ئایین ــس لەب ــی ئێنگڵ ــە لێکۆڵینەوەکان زۆر ل
ســووکایەتیپێکراوان، چەوســاوە و ســتەملێکراوان ســەری هەڵــدا، ئاخــر لــە ســەرەتاوە، ئەوانــەی دەچوونــە ســەر دینــی مەســیح، کۆیلــە و ســتەمدیدە 
و ئــەو جووتیــارە هەژارانــە بــوون کــە کەوتبوونــە ژێــر بــاری گرانــی قــەرزەوە. ئێنگڵــس پێــی وابــوو، کریســتیانیزمی ســەرەتایی و سۆســیالیزمی نــوێ، 
ــە  ــە ســتەم و کۆیایەتــی، ل ــووە ل ــی ئینســان ب ــۆ ڕزگارکردن ــان ب ــوون و خەباتی ــوارەدا کــە پێکهاتــەی هــەردوو بزاڤەکــە خەڵکــی هــەژار ب ــەو دوو ب ل
یــەک دەچــن، بــەاڵم جیاوازیــی ســەرەکی نێوانیــان لــەوەدا چــڕ دەبێتــەوە کــە مەســیحییەکان ڕزگارکردنــی ئینســانیان هەڵگرتــووە بــۆ ئــەو دونیــا، بــەاڵم 

سۆسیالیســتەکان لــەم دونیــا ئــەو ئەرکــە جێبەجــێ دەکــەن.
مارکــس گوتوویەتــی: ئــەوە هۆشــیاریی خەڵــک نییــە، پێگــەی کۆمەاڵیەتییــان دیــاری دەکات، بەڵکــوو ئــەوە پێگــەی کۆمەاڵیەتییانــە، هۆشــیارییان دیــاری 
دەکات. ئــەم تێــزە بــۆ ئایینیــش دروســتە، ئاخــر )هۆشــیاریی ئایینی(یــش بنەمایەکــی کۆمەاڵیەتیــی هەیــە، کــە لــە ســەرەتاوە، هــەژاران بــە مەســیحەوە 
ــتێکی  ــە مارکسیس ــۆ ک ــۆن مۆلین ــاندبوون. ج ــێ وەش ــندەی ل ــری کوش ــە زەب ــوو، ک ــە ب ــە کۆمەاڵیەتیی ــەو نادادپەروەریی ــوون، زادەی ئ ــت دەب پێوەس
ئینگلیــزە، دەڵێــت: بیروبــاوەڕی ئایینییــش، وەک هــەر فیکرێکــی دیکــە، ئینســان دایهێنــاوە و بنەمایەکــی کۆمەاڵیەتیــی هەیــە، بــەاڵم ئــەوە دروســت 
ــتە و  ــی ژێردەس ــە وەاڵتێک ــی ل ــروڕای ئایین ــەرنجی بی ــاوەوە، س ــان چ ــە هەم ــەر ب ــە ئەگ ــش زوڵم ــر. ئەوەی ــی ت ــە و هیچ ــن وەهم ــن: ئایی ــە بڵێی نیی
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وەاڵتێکــی داگیــرکاردا بدەیــن، چونکــە دەشــێت ئاییــن ڕۆڵــی لــە جۆشــدانی خەباتــی ڕزگاریخوازیــدا هەبێــت.
لــە ڕوانگــەی مارکســەوە، هــەر ئینســانێک بگریــت، خــودی خــۆی هــەم دەوڵەتــە و هــەم جڤــات، ئــەوە ئــەو دەوڵــەت و جڤاتــەن، ئاییــن بەرهــەم 
ــانی  ــاردی که س ــه ی س ــن هه ناس ــی: )ئایی ــس گوتوویەت ــا. مارک ــە دونی ــەراوەژوو ل ــتنێکی ب ــی و تێگەییش ــی میلل ــە  لۆگیکێک ــە ل ــە بریتیی ــن ک دەهێن
چه وســاوه یه ، دڵــی دونیایەکــی بــێ دڵــه، ڕۆحــی هه لومه رجێکــی بــێ ڕۆحــه  و ئه فیوونــی گه النــه .( لــە کاتێکــدا ئینســان لــە واقیــع بێــزار و بێئومێــد 
دەبێــت، ئاییــن ئــەو وەهمەیــە کــە بــە هانایــەوە دەچێــت، بۆیــە کــە لــە دژی دیــن دەوەســتینەوە، وەک ئــەوە وایــە، بــە گــژ ڕۆحــی ئینســانی دینــداردا 
بچینــەوە. )ئێنگڵس(یــش دەیگــوت: )لــە دوای هــەر بانگەشــە کردنێکــەەوە بــۆ هــەر ئایینێــک، بەرژەوەندیــی مــاددی هەیــە،( ئێمەیــش ئــەو کاتانــە 

ڕەخنــە لــە ئاییــن دەگریــن، کــە ڕەخنەکەمــان لــە قازانجــی چەوســاوەکان بکەوێتــەوە.
ئــەوە ڕاســت نییــە گوایــە مارکسیســتەکان ئەگــەر دەســەاڵت بگرنــە دەســت، ئاییــن قەدەغــە دەکــەن، ڕاســتییەکەی ئــەوان دژی قەدەغەکردنــی دیــن 
نیــن، ئاخــر پێیــان وایــە ئاییــن مەســەلەیەکی تاکــە کەســییە و دەوڵــەت مافــی ئــەوەی نییــە، دەســت وەربداتــە ژیانــی تایبەتیــی کەســەکانەوە. ئازادیــی 
ــەوە قســەی  ــەو بارەی ــی ل ــە ڕوون ــن ب ــت. لینی ــزراو دەبێ ــە ســایەی سۆسیالیزمیشــدا هــەر پارێ ــزراوە، ل ــە ســایەی ســەرمایەداریدا پارێ ــن چــۆن ل ئایی
کــردووە، ئەوەتــا لــە ســاڵی ١905دا لــە )سۆســیالیزم و ئاییــن(دا دەڵێــت: )نابێــت دەوڵــەت پێوەندیــی بــە ئایینــەوە هەبێــت، نابێــت گرووپــە ئایینییــەکان 
خۆیــان لــە کاروبــاری دەســەاڵت هەلبقورتێنــن. هەمــوو تاکێــک ئــازادە ســەر بــە کام ئاییــن دەبێــت، یــان ســەر بــە هیــچ ئایینێــک نابێــت، واتــا وەک 

زۆربــەی سۆسیالیســتەکان بێدیــن دەبێــت.(
مارکسیســتەکان وای بــۆ دەچــن، ئاییــن هێــدی هێــدی دەپووکێتــەوە و لەنێــو دەچێــت، نــەک لەڕێــی قەدەغەکــردن و ســەرکوتکردنەوە، بەڵکــوو ئــەو 
کاتــەی بنەمــا کۆمەاڵیەتییەکانــی لەنێــو دەچــن. ئــەوان بــە هەمــان چــاو ســەیری هەمــوو ئایینــەکان دەکــەن، ناچــن بــە پاســاوی ئــەوەی ئــەم ئاییــن 
ــاوەڕی ئایینەکــە  ــەالی مارکسیســتەکانەوە گرنگــە، بیروب ــەوەی ب ــدەن. ئ ــدا ب ــەو ئایین ــن بەســەر ئ ــەم ئایی ــی ئ ــەوەی دیکــە پێشــکەوتنخوازترە، فەزڵ ل
ــت  ــە، نابێ ــدراو نیی ــن، رێگەپێ ــای ئایی ــاکاری لەســەر بنەم ــە هەلومەجێکــی دیاریکــراودا. الی مارکسیســتەکان جی ــی ل ــە، بنکــە کۆمەاڵیەتییەکەیەت نیی
ــچ  ــە هی ــەکان، ل ــە ســەر دامــەزراوە ئایینیی ــچ گوشــارێک ناخات ــەت وەک چــۆن هی ــی کەســەکان هەبێــت و دەوڵ ــۆ ئایین ــەک ب ــە ناســنامەدا ئاماژەی ل

ــاکات.  ــان ن ڕوویەکیشــەوە کۆمەکی
گۆڕانــکاری و شــۆڕش لەســەر دەســتی کرێــکاران و جەمــاوەری دیکــەدا ڕوو دەدەن، لــەو وەاڵتانــەی هەســتی ئایینــی زاڵــە، مارکسیســتەکان دەزانــن، 
خەڵــک بــە گوتوبێــژی فیکــری و نامیلکــە و کتێــب نــا،  بــە بەشــداریکردن لــە خەبــات و گۆڕانکاریــدا، لــە وەهمــی ئاییــن ڕزگاریــان دەبێــت. ئەمــە 
هەرگیــز بــەو مانایــە نییــە، مارکسیســتەکان لــە ســراتیژدا، یــان تەنانــەت لــە تاکتیکیشــدا، بکەونــە ژێــر هەژموونــی ئایینــەوە، وەک گرووپێکــی ئایینــی 
ــەت و فێرگــە  ــدا، دەوڵ ــاوی سەرخســتنی ئازادی ــە پێن ــن. مارکسیســتەکان ل ــان ب ــەی خۆی ــەوەی ماددییان هەڵســوکەوت بکــەن و دەســتبەرداری لێکدان
لــە کلێســا جیــا دەکەنــەوە، ڕێگــە بــە هەبوونــی هیــچ پێوەندییــەک لــە نێــوان پۆلیــس و دامــەزراوە ئایینییەکانــدا نــادەن، کارێــک دەکــەن ئاییــن بــە 
تــەواوی مەســەلەیەکی کەســەکی بێــت و وای بــۆ دەچــن، ئــەوی بــەو ڕێســایانە قایــل نەبێــت، هێشــتا دیلــی دەســتی دابونەریتــی دادگاکانــی پشــکنینی 

ســەدەکانی ناوینــە.
مارکسیســتەکان پێیــان وایــە، ئاییــن شێوەیەکیشــە لــە شــێوەکانی ســەرکوتکردنی ڕۆحــی کــە گــەل بــە دەســتییەوە گیــری خــواردووە، ئاخــر ئــەو کۆمەڵــە 
ئەرکــەی دیــن بەســەر ئینســانیدا دەســەپێنێت، تاقەتپڕووکێنــن. وەک چــۆن بێدەســەاڵتیی ئینســانی ســەرەتایی لــە بەرانبــەر رسووشــتدا، ناچــاری دەکــرد 
ــە ژیانێکــی چاکــری  ــر ل ــی دەهــات، بی ــەوە کۆتای ــە چەوســێنەرانیش، ب ــەر ب ــات، بێدەســەاڵتیی ئینســان بەرانب ــۆ هێزێکــی )بانرسووشــتی( بب ــا ب هان
دوای مــردن بکاتــەوە. ئەوانــەی بــە درێژایــی ژیانیــان لــە کوێرەوەریــدا دەژیــن، لــە ئایینــەوە ئــەوە فێــر دەبــن، لــەم دونیــا ئــارام بگــرن و مــل کــەچ 
بکــەن، بــەو ئومێــدەی لــەو دونیــا لــە الیــەن خــواوە پاداشــت بدرێنــەوە. ئەوانەیشــی لەســەر خواردنــی بــەری ڕەنــج و ئیشــی کەســانی دیکــە دەژیــن 
و دەوڵەمەنــد دەبــن، ئاییــن فێریــان دەکات، لــەم دونیــا دەســتی خێــر و چاکــە بــۆ هــەژاران درێــژ بکــەن، تــا لــەو دونیــا خــوا قەرەبوویــان بکاتــەوە.

ــی، دەبێــت  ــای ئایین ــەاڵم شــەڕ دژی ئیدیۆلۆگی ــی خــۆی حەشــار داوە، ب ــدا، کرۆکێکــی کۆمەاڵیەت ــی ئایین ــاو توێکڵ ــن لەن کاوتســکی دەیگــوت: دەزانی
ملکەچــی خەباتــی چینایەتــی بێــت کــە پێویســتی بــە یەکێتییــی نێــوان کرێکارانــی بێدیــن و دینــدار هەیــە. )لینین(یــش پێــی وابــوو: نابێــت ئیلحــاد 
بەشــێک بێــت لــە پرۆگرامــی حیــزب، چونکــە یەکڕیزیــی خەباتــی شۆڕشــگێڕانەی چەوســاوەکان، لــە پێنــاوی ڕۆنانــی بەهەشــتی ســەر زەوینــدا، گرنگــرە 
لــە یەکێتیــی بیروڕایــان لەبــارەی بەهەشــتی ئاســامنەوە. ڕۆزا لۆکســمبورگ هەرچەنــدە بێدیــن بــوو، وەلــێ ڕەخنــەی وی زیاتــر لــە کلێســا بــوو، نــەک 
ــە هاوچەرخــە  ــاوە ئایینیی ــە پی ــۆ پرەنســیپە ڕەســەنەکانی کریســتیانیزم، دڵســۆزترن ل ــن و دەیگــوت: سۆسیالیســتە شۆڕشــگێڕە نوێخــوازەکان ب ــە ئایی ل

کۆنســێرڤاتیڤەکان. 

)ئینســان چــی بــۆ خــۆی دەخوازێــت، دەبێــت هەمــان شتیشــی بــۆ دراوســێیەکەی بوێــت.( چونکــە سۆسیالیســتەکان لــە پێنــاوی یەکســانی و ئــازادی 
و برایەتیــدا خەبــات دەکــەن، بۆیــە قەشــەکان ئەگــەر پێبەنــدی ئــەو پرەنســیپەی کریســتیانیزم بــن، دەبێــت  پێشــوازی لــە بزووتنــەوەی سۆســیالیزم 
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بکــەن. )ئەگــەر پیاوانــی ئاییــن الیەنــی دەوڵەمەنــدان بگــرن، بــەوە لەگــەڵ ڕێنوێنییەکانــی مەســیحدا دەکەونــە ناکۆکییــەوە. بانگخوازانــی کریســتیانیزمی 
ســەرەتایی دژی ســتەمی کۆمەاڵیەتــی بــوون، هەنووکــە سۆسیالیســتەکان ئــەو ئااڵیەیــان بڵنــد راگرتــووە.( ڕۆزا لۆکســمبورگ لەبــری ئــەوەی بــە نــاوی 
ــەڕ.  ــە گ ــکاران دەخات ــی کرێ ــی بزاڤ ــە قازانج ــە ل ــەو ئایین ــووری ئ ــت کەلەپ ــکات، دێ ــتیانیزمدا ب ــەڵ کریس ــەفی لەگ ــەڕێکی فەلس ــەوە، ش مەتریالیزم
کۆمۆنیســتەکانی ســەرەتای ســەدەی بیســت پێیــان وابــوو، ئەگــەر کریســتیانێک هاتــە ناویانــەوە، ئــەوە بەڵگەیــە بــۆ دەســتبەردانی لــە میتافیزیــک، هــەر 

بــەو پاســاوە، قەشــەیەکی پرۆتســتانتی ســویرسایی، گەییشــتە ســەرکردایەتیی کۆمێنــرن.
گرامشــی دەڵێــت: گەورەتریــن میتافیزیــک لــە مێــژوودا، ئایینــە، ئاخــر گەورەتریــن هەوڵــە بــۆ ئــەوەی بــە شــێوەیەکی )ئەفســانە(یی، تەبایــی لــە نێــوان 
ــە،  ــە کۆمەاڵیەتییەکان ــژ و چین ــوان توێ ــی نێ ــاو ئایینێــک، زادەی جیاوازی ــی ن ــوان باڵەکان ــی نێ ــاراوە. جیاوازییەکان ــە ئ ــدا بهێنێت ــە )واقیع(ییەکان ناکۆکیی
ئــەوە بۆیــە لــە کولتــووری کاســۆلیکدا، هــەم ڕەوتــی توندئــاژۆ هەیــە، هــەم ڕەوتــی لیــراڵ. ســەرنجی هــەر ئایینێــک بدەیــن، لــە چەنــد دینێکــی جیــاواز 
و لەگــەڵ یەکــدا ناکــۆک دەچێــت. کاســۆلیکیزمی جووتیــاران جیــاوازە لــە هــی بــۆرژووای بچــووک و کرێــکاران، هــی ژنــان جیــاوازە لــە هــی ڕۆشــنبیران. 

ئایینزاکانــی نــاو دوو ئایینــە ئاســامنییە گەورەکــە، لــە زۆر ڕووەوە هێنــدە لــە یەکــەوە دوورن، هــەر ئایینزایەکیــان لــە ئایینێکــی ســەربەخۆ دەچێــت.
ــی  ــی کەنیســەی ڕەســمیی تیۆکــرات کــە ئەفیوون ــە یەکــە، ئایین ــی دژ ب ــەوە، کریســتیانیزم دوو ئایین ــە ڕووی کۆمەاڵیەتیی ــۆخ دەیگــوت: ل ئێڕنســت بل
گەالنــە، کــە دامەزراوەیەکــی فریــودەرە و لــە خزمەتــی دەســەاڵتداراندایە،  ئایینێکــی تریــش کــە لــە ســەنگەری هەژاراندایــە و بانگخوازانــی بــە تۆمەتــی 
بێدینــی ســزا دەدرێــن. ئاخــۆ ئــەوە ڕەوایــە، پێــامن وابێــت حــەالج و بکوژەکانــی هاوئاییــن بــوون؟ یــان قەیســەر و تۆلســتۆی ســەر بــە هەمــان دیــن 
بــوون؟ بلــۆخ دەیگــوت: ئاییــن کــە لــە شــێوەی دەربڕینــی ناڕەزایــی و یاخیبوونــدا خــۆی منایــش دەکات، بڵندتریــن جــۆری هۆشــیاریی یۆتۆپیایییــە و بــە 
دەوڵەمەندتریــن دەربڕیــن، ئومێــد زینــدوو ڕادەگرێــت. لــە روانگــەی بلۆخــەوە، ئینجیــل کتێبــی پیــرۆزی هەژارانــە و سەرپشــکامن دەکات، لــە نێــوان 
مەســیح و قەیســەردا، یەکێکیــان هەڵببژێریــن. بلــۆخ پێــی وابــوو، تەنیــا مولحیــد دەتوانێــت ببێتــە مەســیحییەکی چــاک و تەنیــا کریســتیانی چاکیــش 
دەتوانێــت ببێتــە مولحیــد. )ئــەوە بەشــێکە لــە ڕابــردوو کــە ئاییــن ڕۆڵێکــی ڕەخنەگرانــەی وازی دەکــرد.( ڕەنگــە ئــەوە دوا قســەی کۆمۆنیســتەکان بێــت 

لەبــارەی دینــەوە کــە هــەم بڕوایــان بــە ئازادیــی ئاییــن هەیــە، هــەم ئازادیــی ڕەخنەگرتــن لــە ئاییــن.
ــە دژی ئیســامی  ــک نیی ــدە جەنگێ ــی، ئەوەن ــە ئیســامی میلل ــەر ب ــە بەرانب ــدەی جەنگێک ــرۆر جــاڕی داوە، هێن ــە دژی تی ــکا ل ــەو جەنگــەی ئەمری ئ
فەرمــی یــان جیهــادی، ئاخــر ئەوەنــدەی بــە زیــان بــۆ موســڵامنانی خۆرئــاوا کەوتووەتــەوە، نیــو هێنــدە زیانــی بــە ئیســامییە ســەلەفی و جیهادییــەکان 
نەگەیانــدووە. ئــەو ســووکایەتییەی داعــش بــە ژنــی دەکات، هــەر هەمــان ئــەو ســووکایەتییەیە لــە سعوودســتان بــە فەرمــی بــە ژن دەکرێــت، کەچــی 
ئەمریــکا دوژمنــی سەرســەختی ئەمیانــە و دۆســتی گیانــی بــە گیانــی ئەویان! چــەپ و کۆمونیســتەکان وەک چــۆن دژی ئیســامن کە ژن بچەوســێنێتەوە، 

هــەر وایــش دژی ئــەوەن، ســتەم لــە موســڵامنان بکرێــت.
ــە  ــز، دەق ــە لۆگیکــی هێ ــان ب ــن، ئەوی ــۆ ســەردەمی دێری ــەوە ب ــزی لۆگیــک دەمانبات ــە هێ ــان ب ــە، ئەمی ــادی ئەوەی ــوان ســەلەفی و جیه ــی نێ جیاوازی
دێرینەکامنــان بەســەردا جێبەجــێ دەکات. ســەلەفی دۆســتی بــە ئەمەکــی دەســەاڵتی ســتەمکاری کۆنەخــوازە، ئیــدی کۆنەخــواز، فیــودال بێــت، یــان 
بــۆرژووا. جیهادیســت دۆســتی مەرگــە، لەســەر زەوی ژیامنــان لــێ دەکات بــە دۆزەخ، تــا بــە بەهەشــتی ئاســامن شــاد ببیــن. بــە هەڵــەدا دەچیــن ئەگــەر 
پێــامن وابێــت، هــەر بزووتنەوەیەکــی ئیســامی دژی ئەمریــکا بــوو، پێشــکەوتنخواز و شۆڕشــگێرانەیە، ئاخــر ئەگــەر بزووتنەوەیەکــی ئیســامی نیــازی 
ئــەوەی هەبێــت، هەمــان مۆدێلــی فەرمانڕەواییــی نیمچــە دوورگــەی عەرەبیــی ســەدەی حەوتەمــی زایینــی دووبــارە بکاتــەوە، ئیــدی دژایەتیکردنــی 

دەبێتــە ئەرکێکــی ئینســانی.
*

)١( غیاث نعیسة،املوقف املارکيس من الظاهرة الدینیة. 
)٢( املارکسیة والدین، الرارة ینایر ١998جامعة تحریر العمل.

)٣( مایکل لوفی، املارکسیة والدین، ترجمة: بشیر السباعي.
١905 december ٣ den ,٢8 V.I. Lenin, Socialism och religion  Novaja Zjizn nr )٤(
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رۆشنگەری
پڕۆژەیەك لە دەرەوەی زەمەن و شوێندا

"ئــەوەی كــە )ســەدەی فەلســەفە(ی لــە رێنیســانس و ریفۆرمــی 
دینــی جیــا كــردەوە، ئــەوە بــوو كــە ئیــر گەڕانــەوە بــۆ دواوە 
ــە  ــوو ك ــەردەوام ب ــەیەكی ب ــنگەری پرۆس ــوو. رۆش ــتەم ب ئەس

رەنــگ بــوو قــەت تــەواو نەبێــت". 
ــە بۆچــی  ــەوەی ك ــی )رۆشــنگەری و ئ ــدەن، كتێب ــی پاگ ئەنتۆن

ــەڕە ٣8 هێشــتا گرنگــە( الپ

كارزان كاوسێن
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لــە ســەدەی چــواردەدا لــە خۆرئــاوا رێنیســانس دەســتی پێكــرد و لــە ناوەڕاســتی ســەدەی پانــزەدا لەگــەڵ 
داگیركردنــی قوســتەنتینییە لەالیــەن ســوڵتان محەمــەدی دووەمــەوە كــە بەهۆیــەوە خوێندەوارانــی 
بیزەنتینــی  رایانكــرد بــۆ ئیتاڵیــا، ئــەو پرۆسێســە گەیشــتە ترۆپكــی خــۆی. پاشــان لــە ناوەڕاســتی ســەدەی 
شــانزەدا، لەســەر دەســتی مارتــن لوســەر و جــۆن كاڵڤــن ریفۆرماســیۆنی دینــی دەســتیپێكرد كــە هەوڵــی 
زۆریانــدا بــۆ شــكاندنی یەقینەكانــی ئاییــن بەهەمــوو پێكهاتــە دۆگامییەكانییــەوە. لــە دەرەنجامــی ئــەو 
ــكارت  ــە دی ــدەدا رینی ــە ناوەڕاســتی ســەدەی حەڤ ــوو. ل ــك ب ــەدا رۆشــنگەری لەدای ــرە گۆڕانكارییان زنجی
ــەدەی  ــت س ــی دەوترێ ــە پێ ــەژدە ك ــەدەی ه ــا و س ــدا هێن ــەڵ خۆی ــی لەگ ــەفەیەكی نوێ ــات و فەلس ه

ــدا دروســت كــرد .  ــە بیركردنەوەمان ــكاری ریشــەیی ل فەلســەفە، گۆڕان
بــەاڵم ئەمــە كۆتایــی هەمــوو شــتەكان نەبــوو، چونكــە لــە گەرمــەی شۆڕشــی فەرەنســا و دواتریــش، بنەما و 
بەهاكانــی رۆشــنگەری لێرەولــەوێ پێشــێل كــران. یەكێــك لــەو بیرمەندانــەی رۆڵێكــی رۆشــنگەرانەی دیاری 
ــەوە  ــەن جاكۆبینەكان ــە لەالی ــەو بەهایان ــی ل ــە بەهــۆی داكۆك ــوو ك ــوو )كۆندۆرســە(ی فەرەنســی ب هەب
راونــرا. نزیكــەی نیــو ســەدە دواتــر فاشــیزم حوكمێكــی بەرفراوانــی لــە ئەوروپــا گرتــە دەســت و كارەســاتی 
هۆلۆكۆســت و ئینجــا بۆمبارانــی هێرۆشــیام و ناگازاگــی بەدواداهــات. ئاالســدەیر ماكنتایــەر لــە كتێبی )پاش 
فەزیڵــەت(دا كــە بــۆ یەكــەم جــار لــە ســاڵی ١98١دا بــاوی كــردەوە، بــاس لــە )پــڕۆژەی رۆشــنگەرانەی 
پاســاودانی ئەخــاق( دەكات و پێــی وایــە رۆشــنگەری لــە رێــڕەو و ئامانجــی راســتەقینەی خــۆی الیــدا و 
ســڕینەوەی فەزیڵــەت، تاریكایــی ئەخاقــی بــەدواوە بــوو. لــەم نێوەندەشــدا فەرەنســا یەكێــك بــوو لــەو 
واڵتانــەی باجەكــەی دا. هۆكارەكانیــش بــۆ ئــەوە دەگەڕێنێتــەوە كــە ئــەو واڵتــە " لەچــاو واڵتانــی باكــووری 
ئەوروپــا باكگراوندێكــی پرۆتســتانتی ســكیۆالریزەبووی نەبــوو و هەروەهــا توێژێكــی خوێنــەواری نەبــوو 
كــە كارمەندانــی حكومــی، پیاوانــی ئایینــی و بیرمەندانــی رەشــۆكی لــە فەزایەكــی گشــتی خوێندنــەوەدا 

لێــك گــرێ بــدات. ئەمــە ســەرباری ئــەوەی كــە زانكۆیەكــی زینــدووی نەبــوو"  . 
ئەمــە تەنیــا دیوێكــی بابەتەكەیــە، دیوێكــی تــری بابەتەكــە و بەدیاریكــراوی ئەوەیە ئاخۆ شۆڕشــی زانســتی 
ــان ئەمــەی كــە رۆشــنگەری بووەتەهــۆی  ــكاوە ی ــدا ئامانجــی خــۆی پێ ــە ســەدەی حەڤــدەدا رووی كــە ل
ــی پڕۆژەكــە  ــی؟ پرســی بەردەوامی ــی و كەســەكان و دامەزراوەكان ــی نەریــت و دۆگمــی ئایین هەڵتەكاندن
ــەدارن؟  ــە و پای ــی هێشــتا تۆكم ــوون پێ ــە، بۆچــی هێشــتا خــودای مەســیحییەت و باوەڕب ــە. وات لێرەوەی
هەڵبــەت ئــەم پرســیارانە رێژەییــن و تەنیــا پاڵنــەرە بــۆ جارێكــی تــر بیركردنــەوە و درێــژەدان بــە پەیــام 
و ئامانجەكانــی ئــەو دەســتكەوتانەی فەیلەســوفانی ســەدەی حەڤــدە و هــەژدە بــۆ خۆرئــاوا هەیانبــوو. 
ــەی  ــە گەرم ــە ئێســتا و ل ــت، ل ــوە دەچێ ــادا بەڕێ ــی ئیســامییان تی ــێكانی حوكم ــە دراوس ــە واڵت ــورد ك ك
شــەڕی ســەربازی و فیكــری دژی داگیركاریــی ســەلەفیی دینیــدا رووبــەڕووی پرســی رۆشــنگەریی كەلتووری 
ــە خــراپ و باشــەكانیەوە، كەڵكــی  ــە كاریگەریی ــی، ب ــەت رۆشــنگەری ئەوروپ ــەوە. هەڵب و فیكــری دەبێت
ناڕاســتەوخۆی بــۆ هەمــوو جیهــان هەبــووە، لەگــەڵ ئەوەشــدا هــەر واڵتێــك خــۆی دەتووانێــت شــێوازی 
رۆشــنگەرانەی خــۆی بــۆ هەڵوەشــاندنی سیســتەمە تیۆلۆژییەكــە بگرێتــە بــەر. ئــەم بۆچوونــە لــە تێڕوانینی 
فەیلەســوفی كەنــەدی )چارلــز تایلــەر(دا پشتڕاســت دەبێتــەوە. تایلــەر بانگەشــەی ئــەوە دەكات كــە ئێمــە 
)واتــە ئەوانــی خۆرئاوایــی( لــە چاخێكــی ســكیۆالردا دەژیــن. بــۆ ئەمــەش چەنــد هۆكارێــك وەكــو بەڵگــە 
دەخاتــە ڕوو و دەیكاتــە خاڵــی بــەراورد لەگــەڵ واڵتانــی موســڵامندا، لەوانــەش هەبوونــی دامەزراوەكانــی 
ــڕەوی خــوداوە،  ــن و پەی ــە دی ــوون ب ــرن بەندب ــش مۆدێ ــی پێ ــەت. رێكخــراو و دامەزراوەكان ــو دەوڵ وەك
بــەاڵم دامەزراوەكانــی ئەمــڕۆ لێــی جیابوونەتــەوە و فــەزای گشــتی لــە خــودا بەتاڵكــراوە. هۆكارێكــی تــر، 
ــەم  ــە و مــرۆڤ ل ــاوەڕداری بژاردەیەك ــاوا ب ــی خۆرئ ــە واڵتان ــە خــودا. "ل ــە ب ــی كێشــەی باوەڕبوون نەبوون
پرســە و لــە )باوەڕبــوون بــە چی(شــدا بــە تــەواوی سەربەســتە كەچــی لــە واڵتێكــی موســڵامندا وا نییــە" 
. هــەر لــە پێشــەكی كتێبەكەیــەوە تایلــەر دەیــەوێ بیســەملێنێت كــە لــە ســەردەمێكی ســكیۆالردا دەژیــن 

)خۆرئــاوا( بــەاڵم هەمــوو واڵتێــك ســكیۆالریزە نەبــووە )رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت(. 

 لە ناوەڕاستی سەدەی 
شانزەدا، لەسەر دەستی 

مارتن لوسەر و جۆن 
كاڵڤن ریفۆرماسیۆنی 
دینی دەستیپێكرد كە 

هەوڵی زۆریاندا بۆ 
شكاندنی یەقینەكانی 

ئایین بەهەموو پێكهاتە 
دۆگامییەكانییەوە. 
لە دەرەنجامی ئەو 

زنجیرە گۆڕانكارییانەدا 
رۆشنگەری لەدایك بوو.
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شــەڕ لــەدژی سكۆالستیســیزم )یــان بیرناســیی دیــن 
لەالیــەن  پانــزەوە  ســەدەی  لــە  كــۆن(  گەرایانــەی 
ــە  ــە ل ــییەك ك ــتیپێكرد. بیرناس ــتەكانەوە دەس هیومانیس
ــی  ــۆ بەفیڕۆدان ــتدا ب ــەدەكانی ناوەڕاس ــكوڵەكانی س س
كاتــی خوێندكارەكانــی. بابەتــی وای دەورەژانــد، نــە 
ســوودی هەبــوو نــە وانەبەخــش بــوو. هەرچەنــدە 
ئەســتەمە بابەتــی وەكــو چەنــد فریشــتە دەتووانــن 
ــەر  ــژی لەس ــەن، وتوێ ــەما بك ــی دەرزی س ــەر نوك لەس
مشــتومڕی  گەرمــی  باســێكی  گوایــە  بــەاڵم  كرابــێ، 

تیۆلــۆژی بــووە . 
ریفۆرماســیۆنی دینــی لەوێــوە بنــج و بناوانــی داكوتــاوە 
و لــە ســەدەی شــانزەدا كڵپــەی ســەندووە. )ماكنتایــەر(
یــش ئەمــە بــە زەمینەیــەك لــە زەمینــە گرنگەكانــی رۆشــنگەری دەبینێــت. ئەگــەر لــەم ســۆنگەیەوە تێبینــی 
ــاوازی  ــەش و جی ــی هاوب ــەی خاڵ ــوورە مێژووییەك ــەوەی كەلت ــڕای ئ ــتان وێ ــە كوردس ــن ك ــن ئەزانی بكەی
هەیــە لەگــەڵ كۆمەڵگاكانــی دەوروبــەردا، هێزێكــی ســەرچاوەگرتووی ئــەو ناوچەیــە شــێوە دەوڵەتێكــی 
ــە  ــر بەرجەســتە دەكات. ل ــا بەشــێوەیەكی خراپ ــی ســەدەكانی ناوەڕاســتی ئەوروپ ــە مۆدێل ــاوە ك بونیادن
ــی  ــت، واڵتان ــاش رۆشــنگەری دەكرێ ــڕۆژە"ی رۆشــنگەری و پ ــە "پ ــاس ل ــاوا ب ــە خۆرئ ــە ل ســەردەمێكدا ك
ــتنەوەی  ــان و هێش ــی لەخۆی ــتنەوەی رووناك ــاو دوورخس ــە پێن ــت ل ــی ناوەڕاس ــووی رۆژهەاڵت دواكەوت
سیســتەمەكانیان، یــاری بــە هێزەكانــی تاریكــی دەكــەن. قورســە كۆمەڵگەیــەك لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا 
ــەو جــۆرە  دەستنیشــان بكەیــت كــە خواســتی گــەورەی رۆشــنگەری هەبێــت. مێــژووی كۆمەڵگەیەكــی ل
ــج ســەدە پێــش  ــا پێن ــی میزۆپۆتامی ــە واڵت ــە لەكاتێكــدا كــە بۆمنوون ــەم مەبەســتە ئومێدبەخــش نیی ــۆ ئ ب
زاییــن مەڵبەنــدی شارســتانیەت بــووە و ئــەو میللەتــەی حــەوت ســەدە پێــش زاییــن لــە زنجیــرە چیاكانــی 
زاگــرۆس ژیــاون بنەماكانــی مەدەنیــەت لــە كەلتوورەكەیانــدا بەدیكــراوە. ئــەی چۆنــە رەوڕەوەی مێــژوو 
وێــڕای بەالڕێــدا رۆیشــن، رێــڕەوی پێچەوانــەش دەگرێتــە بــەر؟ ئەوەتــا لەئێســتادا تاریكخوازتریــن هێــز بــە 

نائەقانیریــن بیانــوو خەریكــی رووخاندنــی بینــای ئــەو شارســتانیەت و مەدەنییەتەیــە؟ 
ــن فەیلەســوفەكانی،  ــەك شــۆڕش. رادیكاڵری ــەوە ن ــۆرم دەنارسای ــە ریف ــر ب ــا زیات ــە ئەوروپ ــنگەری ل رۆش
ــەی  ــۆ هێنانەكای ــردووە ب ــان نەك ــی چەكداریی ــێوەیەكی ئاشــكرا پێشــنیاری رابوون ــە )رۆسۆ(شــەوە بەش ب
ــی  ــە دەوڵەتێكــی وەهــا چــۆن چۆن ــووەوە ك ــەوە نەكردب ــەاڵم بیریشــیان ل ــان، "ب ــە منوونەییەكەی دەوڵەت
دێتەبــوون" . لــە كۆمەڵگەیەكــدا كــە هێشــتا ژینگــەی فەندەمێنتاڵیزمــی دینــی تیایــدا زینــدووە، باشــرین 
رێگەچــارە زەمینەســازیی فیكــری و كەلتووریــی بەردەوامــە بــۆ ئــەوەی ئۆرگانیزمــی دینــی تیــادا ناچــاالك 
ــراوان  ــی بەرف ــەڕێكی لۆكاڵ ــو ش ــاكات، بەڵك ــان ن ــەڕی جیه ــورد ش ــەوە، ك ــە رووی كەلتووریی ــت. ل بكرێ
ــن  ــە بتووان ــن ك ــدە زۆر نی ــتەكان ئەوەن ــە فەندەمێنتالیس ــت ك ــەڕەش دەریخس ــەم ش ــام دەدات. ئ ئەنج
ــان  ــاو ناوچــە چاالكەكانی ــدا شــەڕ دروســت بكــەن و بەناچــار رایانكــردە ن ــاوەوەی كۆمەڵگــەی كوردی لەن
ــە ســااڵنی ســەرەتای ٢000دا هەوڵــی داگیركردنــی خــاك و راكێشــانی  كــە خاكــی عەرەبییــە. پێشــریش ل
خەڵكیــان بــۆ نەچــووە ســەر، چونكــە ئــەو كاتــەش كــە رووبەرێكــی زۆری ناوچــەی هەورامانیــان داگیــر 
كردبــوو و نزیكــەی ٢00,000 كەســیان دەستبەســەر كردبــوو، نەیانتووانــی بیــرو بــاوەڕی خۆیــان بەســەر 
بیروبــاوەڕی ئەوانــدا بســەپێنن. ئــەو منوونەیــە و منوونــەی ئــەم هەلومەرجــەی ئێســتاش دەریدەخــات كــە 
كــورد ئەقڵێكــی كــراوەی هەیــە بــۆ میانــڕەوی. كاری رۆشــنگەرانەش نــە بــە تونــدڕەوی و نــە بــە ئاســانگیری 

ناكرێــت، بەڵكــو بــە میانــڕەوی دەكرێــت كــە ئامــراز و شــێوازی زۆری هەیــە.
ــداوە رسوت  ــی خۆی ــەڕی هەوڵ ــاوەڕدار ئەوپ ــدا، ب ــەوەی هــەر دینێكــی ئیراهیمی ــە ســەرەتای باوبوون ل
و پــراوەكان وەكــو خــۆی پیــادە بــكات. ئــەوەی كــردووە كــە پەیامبــەر و دیــن لێیــان چــاوەڕێ كــردووە. 
بەشــێكی گــەورەی شــەڕەكانیش هــەر لــە شــەڕی گــەورەی ســەدەی حەوتــەم لــە نیمچەدوورگــەی عەرەبی 

چیرت مرۆڤ بەپێی 
چاوەڕوانییەكانی 
ئایینەكەی رەفتار 
ناكات، بەڵكو 
مرۆڤ خۆی 
چاوەڕوانی لە ئایین 
هەیە. باوەڕدار 
كەسێكە ئایین 
لەگەڵ بیركردنەوە 
و پێداویستییەكانی 
سەردەمەكەی 
خۆیدا دەگونجێنێت
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ــووە،  ــێ ب ــاوەڕدار پ ــۆ ب ــان ب ــە پەیامێكــی دوالیزمی ــەم دینان ــوو. ئ ــە پشــت ب ــان ل ــاوەڕی دینیی ــا، ب ــا جەنگــە ئایینییەكانــی ســەدەی شــانزەی ئەوروپ ت
پەیامــی ســزا و پاداشــت، میهرەبانــی و دڵڕەقــی، ترســاندن و دڵ ئارامی،..هتــد. لەالیەكــی تریشــەوە بــەردەوام هێزێكــی بــااڵی نادیــار ئامادەیــی هەبــووە 
بۆئــەوەی شــوێنكەوتەكانی چاودێــری بــكات و لەكاتــی راســت و چەوتــدا ســزا یــان پاداشــتیان بداتــێ. هۆكارێكــی تــری ئــەوەی كــە چارلــز تایلــەر دەڵێت 
لــە ســەردەمێكی ســكیۆالردا دەژیــن ئەوەیــە كــە چیــر مــرۆڤ بەپێــی چاوەڕوانییەكانــی ئایینەكــەی رەفتــار نــاكات، بەڵكــو مــرۆڤ خــۆی چاوەڕوانــی 
لــە ئاییــن هەیــە. بــاوەڕدار كەســێكە ئاییــن لەگــەڵ بیركردنــەوە و پێداویســتییەكانی ســەردەمەكەی خۆیــدا دەگونجێنێــت. بەپێــی توێژینەوەیــەك، ٢0%ی 
هاواڵتیانــی ئەمریكــی شــوێنكەوتەی هیــچ ئایینێــك نیــن، ئەمــەش لەكاتێكدایــە كــە بێباوەڕگەرایــی )ئەتایزم(یــش خــۆی بــە ئایینێــك هەژمــار كــراوە. 
ــە  ــی دەســتكەوتی پۆزەتیــڤ ل ــا چاوەڕێ ــاوەڕدارە تەنی ــەو ب ــی دەســتكرد دەكات. ئ ــاوەڕداری ئەمریكــی ســۆراخی رسوتێكــی ئایین ــی ب زۆرجــار هاواڵت
ئاییــن دەكات،  ئاییــن ئامرازێكــە ســوكنایی، ژیــری و لەشســاغی بــە مــرۆڤ دەبەخشــێت، ســەرباری ئــەوەی كــە نــە هێــزی بــااڵی نادیــاری لەپشــتە و 

نــە هەڵگــری پەیامــی دوالیزمــە. 
ــوێ(ش  ــی )چاخــی ن ــی زانســت گــەراكان و بیرمەندان ــەت )spirituality( كــە بۆچوونەكان ــواری رۆحانی ــەو نووســەرانەی ب )ســام هاریــس( یەكێكــە ل
رەتدەكاتــەوە. زانســت گــەراكان رۆحانیــەت لــە هەنــدێ حاڵەتــی وەكــو سەرســامی بــە گــەردوون، بــە جوانــی هونــەری، لــە خۆشەویســتی دایــك و بــاوك 
دا بــەدی دەكــەن. بــەاڵم بیرمەندانــی )چاخــی نــوێ( رۆحانیــەت لــە كۆنتێكســتێكدا لــە قاڵــب دەدەن و كەســایەتییەكی وەكــو بــودا پیــرۆز دەكــەن. 
هاریــس ئــەو دوو بۆچوونــە بــە )بەنــاو زانســتگەرایانە( و )بەنــاو رۆحانییانــە( لەقەڵــەم دەدات   و پێــی وایــە پیادەكردنــی رسوتــی ئایینــی و رۆحانــی 
بــوون پێویســتی بــە رێــڕەوی دیاریكــراو و قاڵبێــك نییــە و مرۆڤێــك دەتووانێــت بەشــێوازی خــۆی بگاتــە ترۆپكــی ئــەو رسوشــە دینییــەی سەرســەخترین 

ئیامنــداری دینــی پێــی دەگات.  
لێــرەوە جارێكــی تــر دەگەڕێینــەوە ســەر دۆخــی بــاوەڕداری نــاو كۆمەڵگــەی كــوردی. هــەر لێــرەوەش كێشــەكە ئاڵۆزتــرە لــەوەی كــە دێتــە بەرچــاو. 
لەالیەكــەوە بــاوەڕی دینــی رەگــی لــە نەســتی گشــتی كۆمەڵگــەدا داكوتــاوە و ئیشــكردن لەســەر ســنوورەكانی ئــەو بــاوەڕە پڕۆژەیەكــی دوورمــەودای 
پێویســتە. لەالیەكــی تــرەوە، لــە بەرەنجامــی ئــەو شــەپۆلی بزاڤــە ئیســامییانەی لــە حەفتاكانــی ســەدەی بیســتدا ئــەو ناوچەیــەی گرتــەوە، هێزگەلێكــی 
ــاری  ــی و گووت ــوازی دین ــەی بانگخ ــە رێگ ــەاڵم ل ــوون ب ــەركەوتوو نەب ــەربازی س ــرازی س ــە ئام ــە ب ــەو هێزان ــدە ئ ــتبوون.  هەرچەن ــامی دروس ئیس
"میانــڕەوی" و وەاڵمگۆیــی بــۆ تامەزرۆییــە كپبووەكانــی بــاوەڕدار،  بــوون بــە بەشــێك لــە كەلتــووری كۆمەڵگــە و لــەوەش زیاتــر، بەشــێكن لــە جومگــە 
ســەرەكییەكانی دەســەاڵتی سیاســی و دوور و نزیــك كاریگەرییــان لەســەر بڕیــارە پەیوەندیدارەكانــی كەلتــوور و دیــن هەیــە. كەواتــە لــە كوردســتاندا 
هێــزی عەملانــی هــەن )ئەگەرچــی ئــەم ناونانــەش رێژەیــی بێــت( بــەاڵم بــە پاســاوی دیموكراســی بێــت یــان هــەر پاســاوێكی تــر، دیــن بەشــێكە لــە 
دامەزراوەكانــی حكومــەت و بەشــێكە لــە هەمــوو بوارەكانــی كۆمەڵگــە. ئــەوەی كــە كۆمەڵگــەی كــوردی لــەم ســەروەختەدا پێویســتی پێیەتــی پــڕۆژەی 
زەمینەســازیی ئازادیــی دینــی و هۆشــیاریی دینییــە. پڕۆژەیــەك كــە شــڵەژان دروســت نــاكات و دیــن دەباتــە قۆناغێكــی تــرەوە كــە قاڵــب و كۆنتێكســتی 
تیــا نییــە. لــە رێگــەی شــلكردنەوەی ســنوورە كۆنكریتییەكانــی دینــەوە، بــاوەڕداری كــورد دەتووانێــت دوورتــر لــە چاویلكــەی دینــی خــۆی، ببینێــت. 
بەشــێوەیەكی رێژەیــی، كاریگەریــی دینــی دامەزراوەیــی لەســەر مرۆڤــی كــورد كــەم بووەتــەوە و ئــەم كاریگەرییــەش لەســەر نەوەكانــی دواتــردا زیاتــر 
دەردەكەوێــت، بــەاڵم قســەكردن لەســەر ئــەم گۆڕانكارییانــە و گوزارشــتكردن لێیــان لێكەوتــی نێگەتیڤــی دەبــێ. گووتــار و كــرداری رۆشــنگەرانە و دژە 
فەندەمێنتالیســتیانە ئەوەیــە كــە زیاتــر نائاگایانــە كاریگــەری خــۆی دادەنێــت و ئەنجامــی خــوازراو دەخاتــەوە. دەبــێ رۆشــنگەری، بــەو شــێوەیەی كــە 
لــە مێــژووی كەلتــووری خۆرئــاوادا بــاو بــووەوە، لــە رێگــەی زەمینەكانیــەوە تەوزیــف بكرێــت بــۆ نــاو كۆمەڵگــە و وەكــو پڕۆژەیەكــی بــەردەوام ســەیری 

بكرێــت نــەك رووداوێــك كــە لــە پڕێــكا و بــۆ ماوەیەكــی دیاریكــراو بێتــە كایــەوە یــان بهێرێتــە كایــەوە.

٣7 page ,٢0١٣ The Enlightenment and Why it  Still Matters. Anthony Pagden - 
  -٤6  page ,١98١ After Virtue, Alasdair Macintyre 

   -١٣ and ١١ page  ,٢007 ,A secular Age, Charles Tyler
   -  ٣9 The Enlightenment and Why it  Still Matters, page

  -٣6٣ Ibid, page
  -١١ page ٢0١٤ ,Waking Up, a Guide to Spirituality Without Religion, Sam Harris
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رەخنە گرتن لە ئایین چیەو بۆچی پێش مەرجی رزگاریە؟ 

نارس اعتامدی
لە فارسیەوە: سەبری بەهمەنی

ــەوە  ــژوودا بدۆزین ــە مێ ــەک ل ــن بڕگەی ئەســتەمە بتوانی
ــە هــۆی  ــەم ســەردەمە بووبێت ــەد ئ ــە ق ــدا ب ــن تێی ئایی
دەبێــت  رادەبــەدەر.  لــە  ســەرەڕۆیی  توندوتیــژی و 
بتوانیــن  تــا  دواوە  بگەڕێینــەوە  ســەدە  چەندیــن 
منوونەیەکــی هاوشــێوە بدۆزینــەوە، بگەڕینــەوە بــۆ 
ئایینــی  درێژمــاوەی  خوێنیــن و  شــەڕی  ســەردەمی 
توندوتیژییەکانــی  ئایــا  ناوەڕاســت.بەاڵم  ســەدەکانی 
ــە  ــە ل ــە، وات ــەری ئایینی ــری جەوه ــەم رۆژگارە هەڵگ ئ
رسووشــتی ئایینــەوە ســەرچاوەیان گرتــووە یــان بــە 
ــەی دەســەاڵتی  ــە دەرەوەی بازن ــەوە دەبێــت ل پێچەوان

ئایینــی بگەڕێیــن بــۆ هۆكارەكانــی؟
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هەتــا کــوێ دەســتکەوتەکانی رۆشــەنگەری یــان مودڕنیتــە دەتوانــن وەاڵمــی ئــەم 
پرســیارانەمان ال ئاســان بکــەن و چــۆن دەتوانیــن بــە یارمەتــی ئــەم میراتــە، پێــش بگریــن 
لــە شکســتی ئــازادی لــە بەرامبــەر تووندوتیژیەکانــی ئایینــی و لــە هەمــان کاتــدا رێگایــەک 
لــە بەردەمانــدا ئــاوەاڵ بکرێــت بــەرەو رزگاری و بــە تایبەتــی رزگاری لــە کــوت و بەنــدی 
لەخۆنامۆیــی ئینســان.ئەمانە بەشــێکن لــەو پرســیارانەی کــە "ئێڤــۆن کینییــو" فەیلەســوفی 
فەرانســەوی، هەوڵیــدا لــە دواییــن بەرهەمەکــەی خــۆی لــە ژێــر نــاوی "رەخنــەی ئاییــن"  
ــەو  ــی داوە ب ــی تایبەت ــو" بایەخێک ــەدا، "کینیی ــە فیکری ــەم بەرهەم ــان بداتەوە.ل وەاڵمی
ــن  ــە ئایی ــن ل ــە گرت ــنگەریی رەخن ــەوەو رۆش ــری نوێبوون ــە بی ــن ب ــاتانەی تایبەت چرکەس
ــە  ــتەم ل ــەدەی بیس ــەرەتای س ــدەو س ــەدەی هەڤ ــی س ــۆ کۆتاییەکان ــەوە ب ــە دەگەڕێت ک
ــگ و  ــاتە گرین ــد چرکەس ــس و فرۆی ــاخ، مارک ــی فویرب ــی بیرکردنەوەکان رۆژئاوادا.ئەگەرچ
ــە  ــو" ب ــۆن کینیی ــەاڵم "ئێڤ ــاوە، ب ــک هێن ــن"ی پێ ــەی ئایی ــی "رەخن ــەرەکیەکانی کتێب س
شــێوەیەکی پــاڕاو کتێبەکــەی بــە لێکدانــەوەو تێگەیشــتنی ئێســپینۆزا دەســت پێــدەکات 
کــە دەکرێــت بــە راســتی بــە هاوتــای دێــکارت دابندرێــت لــە پارێــزگاری کــردن لــە ئەقڵ و 

ــدا. ــژی ئایینی ــە گــەڵ توندوتی ــێ ل بەربەرەکان

لە ئێسپینۆزاوە هەتا کانت

بــاروخ ئێســپینۆزا فەیلەســوفێکی بــە رەگــەز هولەندییــەو نووســەری کتێبــی "ئەخــاق"ە 
ــە  ــەوە. کتێبــی "ئەخــاق" کــە ب ــە ســاڵی ١677دا چــاپ و بــاو کرای ــاش مردنــی و ل کــە پ
گرینگریــن بەرهەمــی ئێســپینۆزا ئەژمــار دەکرێــت نــە تایبەتــە بــە ئاییــن و نــە تایبەتــە 
ــە خــودا ناســی. ســەرەڕای ئەمــەش یەکەمیــن رســتەی کتێبــی ئەخــاق کــە پێکهاتــەی  ب
ــە  ــە تێگەیشــتنی ئێســپینۆزا ل ــتیدا ب ــە راس ــی خــوداو ل ــە چەمک ــە ب ســەرەکی کتێبەکەی

ــدەکات. خــودا دەســت پێ
دەڵێیــن "تێگەیشــتنی ئێســپینۆزا لــە خــودا"، لەبــەر ئــەوەی لــەم شــاکارە فەلســەفیەدا کــە 
بــە وتــەی نووســەرەکەی بــە پێــی "شــێوازی هێندســی" ئامــادە کــراوەو ئامانجەکــەی بنیات 
نانــی حیکمەتێکــی تاکەکەســیە، ئێســپینۆزا هیــچ چەشــنە جیاوازیــەک دانانێــت لــە نێــوان 
ــو نووســەری  ــوان مــرۆڤ و رسووشــتدا.ئێڤۆن کینیی ــە نێ خــوداو رسووشــت و هەروەهــا ل
کتێبــی رەخنــەی ئاییــن دەڵێــت کــە نامیلکــەی ئەخــاق رەخنەیەکــی ناڕاســتەوخۆیە لــەو 

ئایینانــەی یــەک خودایــان هەیــە واتــە یەکتاپەرەســن.
ئێســپینۆزا لــەم بەرهەمەیــدا بــە شــێوەیەکی راشــکاو داکۆکــی دەکات لــەو باســە 
ــە پێــش  ــچ ئامانجێکــی ل ــوون هی فەلســەفیەی کــە پێــی وایــە رسووشــت و جیهانــی هەب
داڕێــژراوی لــە پشــت نیەوئــەو شــتانەی وەکوو ســەرچاوگەی جیهــان ئاماژەیــان پێدەکرێت 
تەنیــا خەیــاڵ و بەرهەمــی خەیاڵدانــی مرۆڤە.ئێڤــۆن کینییــو لــە درێــژەدا دەڵێــت کــە لــە 
روانگــەی ئێســپینۆزاوە هیــچ چەشــنە ویســتێکی دیاریکــراو دەســەاڵتداریەتی بەســەر ئــەم 
جیهانەوەنیــەو مرۆڤــەکان نابێــت برســن لــەو شــتەی کــە گۆیــا خــودا بــۆ جەزرەبــە دانــی 

بەندەکانــی )فەرمانبــەرو ملکەجانــی( ئامــادە کــردووە.
لــە دژی ئایینەکانــی یەکتاپەرەســتی، ئێســپینۆزا داکۆکــی لــەو بۆچوونــە دەکات کــە مــرۆڤ 
بــە تەنیایــی دەتوانێــت رێــگای رزگاری خــۆی بپێوێــت و لــەم رێگایــەدا کــە لــە راســتیدا 
رێــگای بەختــەوەری و ژیانــی ئەخاقیــە، پێویســتی بــە قــادری موتەعــال و رزگاریدەرێــک 
ــی  ــە رێگــەی ئیلهامــەوە بەرپرســی رێنوێن ــان ل ــە خــوداوە ی ــی ل ــە نوێنەرایەت ــە ب ــە ک نی
کردنــی مرۆڤــەکان بێــت بــەرەو بەهەشــت. لــە روانگــەی ئێســپینۆزاوە دەبێــت دڵنیــا بیــن 
ــە نامیلکــەی خوداناســی- ــو دەڵێــت کــە ئێســپینۆزا ل کــە رزگاری بەرهەمــی ئەقڵە.کینیی

ئێسپینۆزا داکۆکی لەو 
بۆچوونە دەکات کە مرۆڤ 

بە تەنیایی دەتوانێت رێگای 
رزگاری خۆی بپێوێت و لەم 

رێگایەدا کە لە راستیدا 
رێگای بەختەوەری و 

ژیانی ئەخالقیە، پێویستی 
بە قادری موتەعال و 

رزگاریدەرێک نیە کە بە 
نوێنەرایەتی لە خوداوە 

یان لە رێگەی ئیلهامەوە 
بەرپرسی رێنوێنی کردنی 

مرۆڤەکان بێت بەرەو 
بەهەشت
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سیاســی )الهی-سیاســی( کــە هــاوکات لــە گــەڵ کتێبــی ئەخــاق نــوورساوە، رووی کــردووە 
لــە رەخنەگرتــن لــە ئاییــن. کینییــو لــەو بڕوایەدایــە کــە کتێبــی "ئەخــاق" بنەمــای هەبــوون 
ناســانەی )ontology( رەخنەکردنیــی راشــکاوانەتری ئایینــە لــە نامیلکــەی خواناســی-

)Theologico-Political Treatise(.سیاســیدا
خاڵــی دەســتپێکی ئــەم رەخنەیــە نــەک بەرایــی کتێبەکــە بەڵکــوو بەشــی چــواردەو پــازدەی 
بەرهەمەکەیــە کــە تایبــەت کــراوە بــە جیــاوازی خوداناســی و ئەقــڵ یــان ئیــامن و فەلســەفە.
ــرکاری  ــەروەردەی فێ ــان پ ــن ی ــە دی ــەوە دەکات ک ــی ل ــەدا ئێســپینۆزا داکۆک ــەم نامیلکەی ل
لــە رێگــەی ئیلهامەوە"چەمکێکــی فەلســەفی _ئەقانی" نیــەو باوەڕداریەکــی بــە ســۆز تاکــە 
ــوان  ــی نێ ــە کەلێن ــەم وتەی ــت کــە ئێســپینۆزا ب ــو دەڵێ ــۆ مرۆڤ.کینیی ــە ب بەرەهەمــی ئایین
ــەوەو  ــر دەکات ــامن قووڵ ــڵ و ئی ــوان ئەق ــی نێ ــتیدا کەلێن ــە راس ــان ل ــن ی ــەفەو ئایی فەلس
ــووە،  ــز ب ــی بەهێ ــن دامەزراوەیەک ــە ئایی ــەردەمێکدا ک ــە س ــنە ل ــەم چەش ــی ل کردەوەیەک
بوێــری بیرکردنــەوەو ئازایەتیەکــی تایبەتیــی ویســتووە کــە جێــگای شانازیە.ســەرەڕای 
ــر دەهاوێژێــت و  ــگاو ئەوالت ــە نامیلکــەی خوداناســی- سیاســیدا هەن ئەمــەش ئێســپینۆزا ل
دەڵێــت کــە ئایینەکانــی یەکتاپەرەســتی بەرهەمــی مێشــکی جەماوەرێکــی ناهوشــیارە کــە 
ــەم  ــۆ رزگاری ل ــەن و  ب ــەر دەب ــددا بەس ــرس و ئومێ ــەپۆلی ت ــوان ش ــە نێ ــان ل ــەردەوام ژی ب
ــەم  ــژن. ئ ــدا دادەڕێ ــوەی ئایین ــە چوارچێ ــی ئینســانی ل ــێ و پەرێشــانیە، خەیااڵتێک دڵەراوک
خەیااڵتــە کــە بــە وتــەی ئێســپینۆزا، زۆر جــار بــەرەو "وڕێنــە کــردن" و "شــێتیەتی توندووتیــژ 
ــە  ــە دەرەخســێنێت، ب ــز" دەڕوات، بەســتێنی ســاز کردنــی قســەی پڕوپــووچ و بــێ مای ئامێ
ــە  ــە کــە دەتوانیــت ب تایبەتــی گەورەتریــن قســەی بــێ بنەمــای ئایینەکانــی مێــژوو ئەوەی
ــت  ــرۆڤ ناتوانێ ــە م ــراوەکان ک ــاوەڕوان نەک ــڕەوی رووداوە چ ــودا، رێ ــۆ خ ــردن ب ــا ب هان

ــت. ــە قازانجــی مــرۆڤ بگۆڕی ــت ب بەســەریدا زاڵ بێ
ــۆزو  ــە س ــوو ل ــاوەز بەڵک ــڵ و ئ ــە ئەق ــەک ل ــە ن ــەو خەیااڵن ــپینۆزاوە ئ ــەی ئێس ــە روانگ ل
هەســتەکانی ناجێگیــری مرۆڤەوەســەرچاوەی گرتــووە کــە پاشــاموەکەی  دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ــارو دووردا. ــی نادی ــە مێژوویەک ــی ل ــەی مرۆی ــی کویل رۆحێک
ــە راســتیدا  ــەدا پێیــدەگات و ل ــەم تێبینیان کینییــو دەڵێــت: ئــەو دەرئەنجامــەی ئێســپینۆزا ل
ــان و  ــۆ جیه ــەوە ب ــە لێکدان ــە ل ــە ک ــنگەریە، ئەوەی ــەفەی رۆش ــای فەلس ــن بنەم گرینگری
ــەم رووەوە  ــەی. ل ــەک پێچەوانەک ــکات ن ــڵ ب ــە ئەق ــڕەوی ل ــت پەی ــن دەبێ ــوون، ئایی هەب
پێدەچێــت ئێســپینۆزا هاوبیــر بێــت لــە گــەڵ نگارکێشــی نــارساوی ئیســپانیایی کــە وتوویــە: 

ــی و ســامناکە". ــەوەری خەیاڵ ــەری بوون ــدا ئافرێن ــە خۆی ــڵ خــۆی ل ــی ئەق "خەولێکەوتن
ــد  ــە دەیڤی ــاژە دەکات ب ــپینۆزا ئام ــە ئێس ــەبارەت ب ــی س ــژەی تێبینیەکان ــە درێ ــو ل کینیی
هیــووم، فەیلەســوفی ئەزموونگــەرای ئینگلیســی کــە لــە لێکدانەوەکانــی بۆ ئاییــن داهێنەری 
ــی  ــە ئایینەکان ــوو ک ــەدا ب ــەو بڕوای ــووم ل ــە. هی ــە خۆی ــەت ب ــی تایب ــنێک ئەقڵگەرای چەش
ــە،  ــان هەی ــن خودای ــەی چەندی ــەم ئەوان ــن ه ــەی یەکتاپەرەس ــەم  ئەوان ــی، ه خوداناس
ــەو  ــش ل ــپینۆزا هیوومی ــوو ئێس ــەر وەک ــەزراون: ه ــۆکار دام ــوار ه ــی چ ــەر ئەساس ــە س ل
بڕوایــەدا بــوو کــە یەکەمیــن هــۆکار بــۆ رووتێکردنــی مــرۆڤ بــەرەو ئاییــن "تــرس و ئومێــد"ە 
ــڕوای  ــە ئەژمــار. بەب ــە ســەرەکیرین ســۆز و هەســتەکانی رسووشــتیی مرۆڤــەکان دێت کــە ل
ــە  ــی "تــرس و ئومێد"ە،ب ــە ســەرچاوەی درووســت بوون ــی رۆژان ــووم ناســەقامگیری ژیان هی
تایبەتــی ئەگــەر هــات و دســیپلینێکی سیاســی ســەقامگیر پشــتگیری لــە مرۆڤــەکان نــەکات و 
ئاسایشــیان بــۆ دابیــن نەکات.هیــووم لــەو بڕوایــەدا بــووە کــە ئــەم بارودۆخــە بەرهەمــی 
بــڕواو ئیامنــی مــرۆڤ بــە پــەروەردگاری گەورەیە)یەکێــک لــە ناوەکانــی خــودا( کــە گۆیــا 
دەتوانێــت لــە کاتــی ســەختیدا بــە هانــای مرۆڤــەکان بەتایبەتــی مرۆڤــە ئیامنــدارو خــودا 
ناســەکانەوە بێــت و لــە البــەالی رێوڕەســمە ئایینیەکانــەوە بەڵێنــی ژیانێکــی باشــریان پێــی 

گەورەترین قسەی 
بێ بنەمای ئایینەکانی 
مێژوو ئەوەیە کە 
دەتوانیت بە هانا 
بردن بۆ خودا، رێڕەوی 
رووداوە چاوەڕوان 
نەکراوەکان کە مرۆڤ 
ناتوانێت بەسەریدا زاڵ 
بێت بە قازانجی مرۆڤ 
بگۆڕیت
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بــدات.
هیــووم لــە ئالییەتــی "تــرس و ئومێــد" وەکــوو دووهەمیــن هــۆکاری رووتێکردنــی مــرۆڤ بــەرەو ئاییــن ناودەبــات و دەڵێــت: بــەم شــێوەیە ســێهەمین 
ــاردەکان کــە خــۆی  ــە ســەر هــۆکاری رسووشــتیی پێشــهاتەو دی ــە ل ــی زانیاری ــان نەبوون ــی" ی ــن "جەهــل و نەزان ــەرەو ئایی ــی مــرۆڤ ب هــۆکاری مەیل

ــاو خۆشــیەکانیەتی.  ــد وەرنەگرتنــی دنی ــە هێن ــاو ب "دایکــی گۆشــەگیری"و تەرکــی دنی
هەروەکــوو ئێســپینۆزا، هیوومیــش لــەو بڕوایــەدا بــوو کــە چوارەمیــن هــۆکار بــۆ مەیــل بەرەوئایینداری"خەیااڵتــە". ئــەو دەڵێــت کــە هەمووئایینــەکان 

لــە ســەر بنەمــای خەیااڵتــن  نــەک بــە پێــی ئەقــڵ ، هــەر بــەم بۆنــەوە تایبەمتەندییەکانــی مرۆڤیــان داوە بــە خــودا یــان خوداکانیــان.
ــتیی  ــەڵ هــۆکاری رسووش ــە گ ــە ل ــی مرۆڤ ــنا نەبوون ــات و ئاش ــی جەهــل و خوراف ــن بەرهەم ــە ئایی ــەی ک ــەو ئاکام ــە ئ ــەش دەگات ــەم تێبینی ــووم ل هی
دیــاردەکان و بــە دڵنیایــەوە دەبێتــە هێــامی "نەزانیــن"و لــە ئاکامــدا دژایەتــی هەیــە لــە گــەڵ ئەقــڵ و ئەندێشــە. هیــووم لــە کتێبــی "مێــژووی رسووشــتی 

ئاییــن" بــە راشــکاویەوە دەڵێــت کــە شــێوەی روانینــی مــرۆڤ بــۆ ئاییــن بەرهەمــی " الوازی، بــێ توانایــی و دواکەوتوویــی تێگەیشــتنی مرۆڤــە".
ــا  ــت: "بنەم ــد دەڵێ ــوو فرۆی ــەو وەک ــەر رەخن ــە ب ــتەکان ئەدات ــە یەکتاپەرەس ــوو ئایین ــی هەم ــەوە هەڵنەکردن ــژی و پێک ــووم تووندوتی ــە هی ــەم پێی ب

ــا". ــی نەخۆش ئاس ــی مرۆڤێک ــم و خەیاڵ ــە وەه ــە ل ــن جگ ــچ نی ــدا هی ــە جیهان ــەپێراو ل ــە زۆر داس ــی ب ئایینیەکان
ئێڤــۆن کینییــو بــە روونــی ئامــاژە دەکات کــە رەخنــەی راشــکاوی هیــووم لــە ئاییــن لــە ســەر بنەمــای گەڕانــەوە بــۆ ئایینــی رسووشــتی واتــە ئاییــن لــە 
ســەر بنەمــای ئەقانیەتــە. ئــەوەش دەڵێــت کــە بەرهەمــی هەرمانــی ئیامنۆئــل کانــت لــە ژێــر نــاوی "ئاییــن لــە چوارچێوەکانــی ئەقڵــی پەتــی" وەبیــر 
ــە دەرەوەی  ــاوەڕی ئایینــی هەبــوو بــەاڵم ل ــە ئایینــی رسووشتی.ســەرەرای ئــەوەی کانــت خــۆی ب هێنــەرەوەو درێــژەدەری ئــەم شێوەتێگەیشــتنەیە ل

ئیامنــداری و بــە پێــی روانگەیەکــی رەخنەگرانــە بیــری لــە ئاییــن دەکــردوە.
ــە کــەس خــۆی بــە قــەرزداری بۆچوونــە رێــی پیشــاندەرەکەی دەیڤیــد هیــووم  ــە هــەر ل ــر ل ــە پێشــەکی کتێبــی "رەخنــەی ئەقڵیپەتــی" زیات کانــت ل
دەزانێــت کــە "ســووکەڵە خــەوی دەمارگرژانــە"ی کانتــی تێکــداوەو رێگایەکــی نوێــی لــە بەردەمیــدا ئــاوەاڵ کردووە.ســەرەڕای ئەمــەش کینییــو ئــەوە 
وەبیــر دێنێتــەوە کــە پشــکی زیاتــری فەلســەفەی هیــووم لــە بەرهەمــە گرینگەکــەی کانــت واتــە "ئاییــن لــە چوارچێــوەی ئەقڵــی پەتــی"دا دەردەکەوێت 

کــە بــۆ یەکەمیــن جــار لــە ســاڵی ١98٣دا واتــە دواییــن قۆناغــی ژیانــی کانــت چــاپ و بــاو کراوەتــەوە.
لــەم بەرهەمــەدا کانــت لــە روانگەیەکــی فەلســەفی و بــە پێــوەری ئەقــڵ و بــەدەر لــە هەرچەشــنە بڕوایــەک بــە ئیلهــام، هەڵســەنگاندن بــۆ ئاییــن دەکات 

ئەگەرچــی نکۆڵــی ناکرێــت لــە باوەڕداریەتــی کانــت بــە مەســیحیەت و کاریگــەری پرۆتســتانیزم لــە ســەر بیرکردنەوەکانــی ئەولــە تەمەنــی منداڵیــدا.
ــاوی" رۆشــەنگەری  ــر ن ــە ژێ ــەی ل ــاو بانگەک ــە ن ــارە ب ــۆ نووســینی وت ــوون ب ــە رێنوێنیکــەری ب ــەی ک ــەو بنەمایان ــی ئ ــە پێ ــت ب ــەدا کان ــەم بەرهەم ل
چیە؟"،هەوڵــی تاوتــوێ کردنــی ئاییــن ئــەدات.  لــەم بەرهەمــە کــورت و پۆختەیــەدا کانــت "بوێــری بیــر کردنــەوە"و "پرســیاری لــە ڕادەبەدەر"بەتاکــە 

ــت. ــوەری رۆشــەنگەری دەزانێ پێ
ــی  ــە کاکڵ ــگات ب ــوو ب ــا ک ــوون ت ــەوە هات ــەی ئیلهام ــە رێگ ــە ل ــە دەکات ک ــەو ئایینان ــۆ ئ ــت هەڵســەنگاندن ب ــە کان ــەم پێوەران ــە پشــت بەســن ب ب
ــی  ــە "ئایین ــت ل ــتی کان ــە مەبەس ــت ک ــو دەڵێ ــیحیەت دەکات. کینیی ــی مەس ــۆ ئایین ــەوە ب ــش لێکدان ــاری کراوی ــە دی ــەدا و ب ــەم ئایینان ــەت ل ئەقانی
ئەقانــی" لــە بنەڕەتــدا ئایینــی ئەخاقیــە. ئایینــی ئەخاقــی لــە روانگــەی کانتــەوە بــە کار هێنانــی تایبەمتەندیــە باشــەکانە کــە بــە بڕیــاری ئەقــڵ و بــە 
ئاوەزمەنــدی درووســت کــراون. کانــت پێداگــری لــە ســەر ئــەوە دەکات کــە "تایبەمتەندیــە باشــەکانی ئەخاقــی" هەمــان کــردەوەی ئەقانیــە کــە بــۆ 

ــە. ــەکان نی ــاوەڕە ئایینی ــە بیروب ناســینی پێویســتامن ب
کینییــو لــە درێــژەدا دەڵێــت: بــەو پێیــەی کــە تایبەمتەندیــە باشــەکانی ئەخــاق هــەر هەمــان کــردەوەی ئەقانیــە، لــە ئاکامــدا ئەقــڵ تەنیــا پێــوەری 

هەڵســەنگاندنی تایبەمتەندییەکانــی ئاســامنی  یــان غەیــرە ئاســامنی ئیلهامــە.
بــە دیوێکــی دیکــەدا دەبێــت بڵێــن کــە ئیلهــام بــە تەنیایــی ناتوانێــت راســتی و درووســتی خــۆی بســەملێنێت و هــەروا کــە خــودا ناســی دەبێــت پێــڕەوی 
لــە فەلســەفە بــکات، ئیــامن و بــاوەڕ بــە ئیلهــام دەبێــت ملکەجــی ئەقــڵ بێت.کانــت لــە ژێــر کاریگــەری بیرمەندانــی رۆشــنەگەری و لەوانــە جــان الک، 
لــە کتێبــە بەنــاو بەنگەکەیــدا لــە ژێــر نــاوی "نامەیــەک لــە ســەر پێکــەوە ژیان)تۆلێرانــس("،  لــە نێــوان ئاییــن و ئیامنداریــدا جیــاوازی دانــاوەو دەڵێــت: 
ئەگــەر بێــت و تەنیــا یــەک ئایینــی ئەقانــی بوونــی هەبێــت لــە بەرامبــەردا بیروبــڕوای ئایینــی )کــە بــەرای کانــت هەموویــان بیروبــڕوای مێژووکــردن( 
زۆرو فرەچەشــن و هەڵگــری کەڵەکەیــەک لەقسەوباســی بــێ مانــاو چەقبەســتوویی و دەمارگــرژی و گۆمــان و بــە هەڵــەدا چوونن.کینییــو ئــەم رەخنەیــە 
ــە، بــەاڵم ئــەم  ــە بــەر رەخن ــە روانگــەی مەزهەبــەوە داوەت ــا دەزانێــت و دەڵێــت: راســتە کــە کانــت ئایینــی ل ــۆ ســەردەمی خۆیبــێ هاوت ــە ئاییــن ب ل
رەخنەیــە بــە تــەواوی لــە چوارچێــوەی پێــوەری ئەقانیەتــە کــە لــە ئاکامیــدا دەتوانیــن ئامــاژە بــە هەڵوێســتی فەلســەفی لودویــک فویۆربــاخ بکەیــن 
کــە دەڵێــت: نابێــت مرۆڤــەکان لــە رێگــەی ئایینــەوە بناســین بەڵکــوو بــە پێچەوانــە دەبێــت ئاییــن لــە رێگــەی مرۆڤــەوە بنارسێــت. گومــان لــەوەدا نیــە 
کــە لــە ناخــی ئــەم هەڵوێســتەدا میراتــی ئەقڵگەرایــی کانــت  و هێــگل دەبیندرێــت. بــەاڵم کینییــو دەڵێــت کــە بــە بــەراورد لــە گــەڵ کانــت، هەڵوێســتی 
فویربــاخ بەرامبــەر بــە ئاییــن لــە ســەر بنەمــای ماتریالیــزم واتــە چەشــنێک "ناتورالیزمــی مەعنــەوی" دامــەزراوە )ل.7٣(و ئــەم شــێوە لێکدانــەوەی ئاییــن 

لــە الیــەن فویرباخــەوە شــیکردنەوەیەکی ئانرۆپۆلۆژیکــی )anthropology( یــان شــیکردنەوەیەکی مرۆڤناســانەی لێکەوتووەتــەوە.
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ــن خەونێکــە  ــت ئایی ــت و دەڵێ ــی" دەچوێنێ ــی ئەندێشــەی مرۆی ــە "خەیاڵ ــن ب ــاخ ئایی فویرب
ــی  ــن هەبوون ــی ئایی ــە قاڵب ــەودا مــرۆڤ ل ــە روانگــەی ئ ــەدات. ل ــای وشــیاریدا رووئ ــە دنی ل
خــۆی لــە گیانلەبەرێکــی خەیاڵــی بــە نــاوی خــۆدا وێنــا دەکات، گەرچــی بــە بــڕوای فویربــاخ 
ــان  ــەرو زم ــوو هون ــەر وەک ــۆی"، ه ــە خ ــە ل ــی مرۆڤ ــی "دابڕان ــە رەوت ــەیەک ک ــا پڕۆس وەه
رەوتێکــی پێویســتە لــە بــەر ئــەوەی کــە رێگــەی داوە بەمــرۆڤ بــە تایبەتــی لــە کۆمەڵگاکانــی 

ــدا بەهەبوونــی خــۆی. ــەدا، بابەتێیتــی ب کەونین
ئەگــەر لــە روانگــەی فویرباخــەوە ئاییــن یەکەمیــن وێســتگەی بەرجەســتە بوونــی لــە خــود 
ــە  ــی ل ــە چوون ــە هەڵ ــان  و ب ــە گۆم ــە خــۆد تێگەیشــتنە ل ــەم ل ــت، ئ ــرۆڤ بێ تێگەیشــتنی م
ــت  ــتکردا درووس ــی دەس ــە گیانلەبەرێک ــی ل ــتی مرۆی ــی رسووش ــا کردن ــە وێن ــی و ل خۆنامۆی

ــت. دەبێ
ــە نــاوی خــوداوە دەیپەرەســتێت، خــودی  بــەم هۆیــەوە کینییــو دەڵێــت: "ئــەوەی مــرۆڤ ب
ــە دەرەوەی  ــەو شــتەی ل ــە ئ ــوون و خۆدایــی کــردن. وات ــە خــۆدا ب مرۆڤــە، مەیلــی مرۆڤــە ب
ــا دەکرێــت" )ل.77(.  ــە قاڵبــی بوونەوەرێکــی تــەواو بێگانــە لــە گــەڵ مــرۆڤ وێن مــرۆڤ و ل
ــەو  ــا ئ ــە ت ــل و خواســتەکانی مرۆڤ ــن مەی ــی تری ــی مرۆی ــی، تێرکردن ــە ئیامنداریەت هــەر بۆی

ــی راســتیدا. ــە جیهان ــل و خواســتانە ل ــەو مەی ــی ئ ــە تێرکردن ــە ل ــەی بێ توانای جێگای
خــۆی و  دەســتی  کراوەکــەی  درووســت  خوڵقــاوی  دەبێتــە  ئایینــدا  نێــو  لــە  مــرۆڤ 
دەســتکردەکەی خۆیدەکاتــە خــوداو ئامــرازی رزگاریــدەری خــۆی. ئــەم پڕۆســەیە لــە 
روانگــەی فویرباخــەوە چڵەپۆپــەی لــە خۆنامۆیــی مرۆڤە.رەخنــەی لــە خۆنامۆیــی ئایینــی لــە 
الیــەن فویرباخــەوە پێشــەکی رەخنەکانــی مارکسیشــە لــە ئاییــن کــە دەڵێــت: لــە خــۆ نامۆیــی 
وەدیهاتنــی مرۆڤایەتیــە الی مــرۆڤ لــە بوونەوەرێکــی خەیاڵــی بــە نێــوی خــودا کــە رێگــرە 
لــە وەدیهێنانــی مرۆڤایەتــی مــرۆڤ لــە ژیانــی راســتەقینەدا. بــەم شــێوەیە لــە خۆبردوویــی 
ــی  ــە خۆبردووی ــە ل ــەدات ب ــۆی ئ ــگای خ ــی جێ ــی خەیاڵ ــەر بوونەوەرێک ــە بەرامب ــرۆڤ ل م
مــرۆڤ لــە بەرامبــەر مرۆڤــەوەو ئەرکــی مــرۆڤ لــە بەرامبــەر خــودا جێگــەی ئەرکــی مــرۆڤ 

ــەوە. ــۆی ئەگرێت ــی خ ــەر هاونەوع لەبەرامب
کینییــو بــە پشــت بەســن بــە مانــای لــە خۆنامۆیــی لــە الیــەن فویرباخــەوە دەڵێــت: مــرۆڤ 
هەتــا زیاتــر بەهــا بــە خــودا بــدات هــەر بــەو ڕادەیــەش لــە بایەخــی خــۆی لــە ئەندێشــەو لــە 
ژیانــی راســتەقینەدا کــەم دەکاتــەوە. بــێ هــۆ نیــە کــە فویربــاخ دەڵێــت "مــرۆڤ لــە بوونــی 
خــودا نکۆڵــی لــە بوونــی خــۆی ئــەکات". لــە روانگــەی فویرباخــەوە ئاییــن بــە رسووشــت دژ 
بــە مرۆڤــە. لــە بــەر ئــەوەی بــە هێــزی و بێ نیــازی خــودا راســتەوخۆ پەیوەنــدی هەیــە بــە 
چاولەدەســتی مرۆڤــەوەو بــۆ ئــەوەی خــودا بکرێتــە هەمــوو شــتێک و بکرێتــە بوونەوەرێکــی 
بــێ نیهایــەت بەهێــز دەبێــت مــرۆڤ نوقمــی نەبوونــی بێــت و بەتــاڵ بکرێــت لــە مرۆڤایەتــی. 
ــی  ــەوە مرۆڤ ــە دڵنیای ــودا"و ب ــۆ خ ــی ب ــە قوربان ــۆی دەکات ــرۆڤ خ ــاخ " م ــەی فویرب ــە وت ب
ــۆ  ــت ب ــاخ دەڵێ ــی دەچێژێت.فویرب ــتی مرۆڤایەت ــی هەس ــەژاری و نەبوونی ــازاری ه ئاییندارئ
رزگاری لــەم چەشــنە هەژارییــە دەبێــت پەیوەنــدی نێــوان خوداو مــرۆڤ پێچەوانــە بکرێتەوە. 
واتــە دەبێــت مــرۆڤ بکرێتــە خــوداو بــۆ گەیشــن بــەم ئامانجــە پێویســت بــە گەڕانەوەیــە 
بــۆ مــرۆڤ کــە لــە روانگــەی فویرباخــەوە "مەزنریــن بەهــا" دێتــە ئەژمــار. بــە تێگەیشــتنی 
فویربــاخ ئەمــە تاکــە رێگەچارەیــە بــۆ مــرۆڤ تــا لــەو رێگایــەوە هەمــوو تواناکانــی، بەهــاو 
بایەخــە لــە دەســت چووەکانــی لــە بوونەوەرێکــی خەیاڵــی وەربگرێتــەوە. لــە درێــژەی ئــەم 
ــە گــەڵ  ــدا پەیوەنــدی خــۆی ل ــە هەمــان کات ــو دەڵێــت:  "مــرۆڤ دەبێــت ل قســەیەدا کینیی

ئایین بنەڕەتێکی 
فەلسەفی نیەو تەنیا 
هێامی ناهومێدی 
مرۆڤە لەم جیهانەو 
قەرەبوو کردنەوەی 
ناهومێدیەکەیەلە 
جیهانێکی خەیاڵیدا.
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مرۆڤەکانــی دیکــەو بــە تایبەتــی پەیوەندیــە ســۆزداریەکانی و لەوانــە ســۆزداری سێکســی ســەر لــە نــوێ وەدەســت بێنێتــەوە. ســۆزداری  بــۆ خــودا هیــچ 
ئامانجێکــی نیــە جگــە لــە بێبــەش کردنــی مــرۆڤ لــەم عەشــقەو ئایینەکانــی مێــژوو ســۆزداریان بــە دڕندەتریــن شــێوە تــااڵن کــردووە". )ل.8٢(

هــەر بۆیــە فویربــاخ نــە تەنیــا خوازیــاری بەشــداری زیاتــرو بەرباوتــری مرۆڤەکانــە لــە کۆمەڵــگاو لــە چوارچێــوەی سیســتەمێکی کۆمــاری، بەڵکــوو 
ــت:  ــاخ دەڵێ ــت. فویرب ــا دەبێ ــی کۆمۆنیســت وێن ــە تاکایەت ــە روانگــەی فویرباخــەوە ل ــە ل ــداری ک ــای ئەوین ــە ســەر بنەم ــکاری سیاســەتێکە ل داکۆکی
تاکایەتــی هــەم بــە مانــای "خۆویســتی" و هــەم بــە مانــای "کمۆنیــزم "زۆر لــە یــەک جیــاواز نین.ئــەو وادەزانێــت سیاســەت لــە ســەر بنەمــای ئەویــن 

هەمــان ئایینــە لــە ســەر بنەمــای ئەویــن بــەو جیاوازیــەوە کــە مــەرج نیــە ئاییــن لــەم جیهانــەدا بوونــی هەبێــت. 
ــە پلــەی خوداوەنــدی و  ــۆ مــرۆڤ دەگەینێت ــە خۆشەویســتی مــرۆڤ ب ــدا وات ــن بەشــی هەبوونی ــە دووتوێــی گرینگری ــاخ مرۆڤــی ل ــە راســتیدا فویرب ل
لــەو یڕوایەدایــە کــە دەکرێــت پەیونــدی مــرۆڤ لەگــەڵ  خــۆی پێچەوانــە بکرێتــەوە. ئــەو بــە روونــی دەڵێت:"خــودا مرۆڤــەو هــەر بەوبۆنــەوە مــرۆڤ 

خودایــە یــان دەبێــت خــودای مــرۆڤ بێــت" )ل.8٤(
ــەکانی  ــەو باس ــە گوت ــتا ل ــنوورە کەهێش ــی بێ س ــرۆڤ باوەڕیەک ــکردنی م ــاخ، باس ــزری فویرب ــە ه ــرۆڤ ل ــی م ــە خودابوون ــە ک ــاوەڕی وای ــو" ب "کینیی
پەیوەندیــدار بــە ئایینــەوە تاوتــوێ دەکرێــت. هەربۆیــە رەخنــە گرتــن لــە ئاییــن لــە الیــەن فویرباخــەوە چەشــنێک رزگار بوونــە لــە ئاییــن، ئەگەرچــی 
نکۆڵــی لــەوە ناکرێــت کــە رەخنــە گرتــن لــە ئاییــن لــە الیــەن فویرباخــەوە بــووە هــۆی ئاوەاڵبوونــی رێگایــەک کــە تەنیــا بــە کەڵــک وەرگرتــن لــە هــزری 
فویربــاخ ناتوانیــن ئــەو رێگایــە ببڕیــن. بــەاڵم بــە بــێ ئــەم رێگایــەش، هەوڵەکانــی دوایــی لــە ئاڵامنــی ســەدەی نوزدەهــەم لــە بــواری رەخنــە گرتــن لــە 
ئاییــن نەدەهاتنــە ئاراوە.بــۆ وێنــە مارکــس لــە پێشــەکی رەخنــەی فەلســەفەی هێــگل دەڵێــت کــە پــاش فویربــاخ دەتوانیــن بڵێــن کــە رەخنــەی ئایینــی 
لــە ئاڵــامن کۆتایــی هاتــووە، گەرچــی هــەر لــەم دەقــەدا مارکــس ئــەو دێــڕە هەرمانیــەی نووســیوە کــە: "رەخنــە گرتــن لــە ئاییــن، پێــش مەرجــە بــۆ 

هــەر جــۆرە رەخنــە گرتنێــک."
ــە راســتیەکان کــە خزمــەت  ــە ســەبارەت ب ــن باوکــەرەوەی خەیااڵتێکــی ئایدۆلۆژیی ــە ئایی ــت ک ــژەی ســوننەتی فویرباخــدا دەڵێ مارکــس هــەر لەدرێ
ــان  ــا بەرگریی ــێت و هەروەه ــە دادەپۆش ــەو بەرژەوەندی ــتەقینەی ئ ــی راس ــە رواڵەت ــێوەیەک ک ــە ش ــەاڵتدار، ب ــی دەس ــدی چین ــە بەرژەوەن ــەکات ب ئ
لێــدەکات لــە بەرامبــەر هەرچەشــنە شۆڕشــێک کــە لــە دژیــان هەڵگیرســێت. هــەر بۆیــە لــە روانگــەی مارکســەوە بــۆ رزگار بــوون لــە هەلومەرجــی 
هەنووکەیــی ســەرەتا پێویســتامن بــە رزگار بوونــە لــە خەیااڵتــی ئایدۆلۆژیــەت کەئایــن لــە خوڵقاندنیــان رۆڵێکــی گرینــگ و ســەرەکی دەنوێنێت.مارکــس 
لــە داڕشــتنی رەخنــە لــەدەرەوەی بازنــەی ئایینــی لــە ئایــن، لــە گریامنەکــەی فویربــاخ کــە دەڵێت"مــرۆڤ ئایینــی ئافرانــدووە نــەک پێچەوانەکــەی" 
هەنــگاو زیاتــر دەهاوێژێــت. دابەزاندنــی ئاییــن بــۆ ئاســتی دیاردەیەکــی مرۆڤکــرد ئاکامێکــی فیکــری دیکــەی لــێ بــەدی دێــت و ئەوەیــە کــە ئاییــن 
بنەڕەتێکــی فەلســەفی نیــەو تەنیــا هێــامی ناهومێــدی مرۆڤــە لــەم جیهانــەو قەرەبــوو کردنــەوەی ناهومێدیەکەیەلــە جیهانێکــی خەیاڵیــدا. بــە پێــی 
لێکدانەوەکانــی مارکســی هەڕەتــی  الوی، ئاییــن "تیۆریەکــی گشــتی و خەوێکــی قووڵــی ئــەم جیهانەیــەو لــە هەمانکاتــدا ســوکنایی هێنــەرو پاســاودەری 
جیهانداگــرەوەی ئــەو خەیااڵتەیە".مارکــس ئــەوەش لەقســەکانی زیــاد دەکات کــە "ئاییــن لــە الیــەک دەربڕینــی پــەژارەی راســتەقینەیەو لــە الیەکــی 

دیکــەوە ناڕەزایەتیــە لــە بەرامبــەر ئــەو پــەژارە راســتەقینەیەدا".
ــە  ــە ب ــە ک ــی تایبەتدای ــە کۆمەڵگایەک ــرۆڤ ل ــی م ــەژارەی کۆمەاڵیەتی_مێژووی ــتەقینە"، پ ــەژارەی راس ــە "پ ــس ل ــتی مارک ــت: مەبەس ــو" دەڵێ "کینیی

ــار. ــە ئەژم ــی" دێت ــی ئایین ــتەقینەی "خەمۆک ــەرچاوەی راس س
ــە  ــی ب ــە گــەڵ مرۆڤایەت ــی ســەرمایەداری ل ــی جیهان ــی و دژایەت ــە خۆنامۆی ــی  مێژوویکردل ــە رەســتەی جیهان ــە کــە مارکــس ب ــەو بڕوایەدای ــو" ل "کینیی
ســەرچاوەی خەمۆکــی ئایینــی دەزانێــت. ئاییــن هــەروا کــە مارکســی گوتوویەتــی "خەم پــەژارەی خەڵکێکــی ســەرکوت کــراو، جیهانێکــی بــێ هەســت و  
ــی  ــە دێڕێک ــی الو ل ــە مارکس ــەر بۆی ــداو ه ــی خەیاڵی ــە جیهانێک ــە ل ــەرەوەی پەژارەی ــن قەرەبووک ــدا نەماوە".ئایی ــی تێ ــی ژیان ــە رۆح ــە ک بارودۆخێک
هەرمانیــدا دەنووســێت " ئاییــن ئەفیونــی گەالنــە". واتــە هێــور کــەرەوەی خەیااڵتــی مرۆڤــە لــە ئــازارە راســتەقینەکاندا بــە بــێ ئــەوەی چارەســەری 

ــازارەکان بێــت. راســتەقینەی ئ
لــە راســتیدا ئاییــن بیناکــەری چەشــنێک بەختــەوەری دەســتکردە بــە بــێ ئــەوەی کۆتایــی بــە پــەژارەی قووڵــی ئینســان بهێنێــت. لــە رشۆڤــەی مارکســدا 
ئاییــن لەبــەر ئــەوە "ئەفیونــی گەالنــە" کــە هــەم وەکــوو ئایدۆلۆژیەتێکــی هێورکــەروە گــەالن دەکاتــە خــەوو بێهۆشــیەکی تەواوەتــی هــەم ئــەوەی 
ــە پشــت ئــەو تارماییانــەی دایاپۆشــیوە کارکردێکــی قووڵــی  ــە.  بــە بۆچوونــی مارکــس ئاییــن ل ــە هێــزی بیــر کردنــەوەی رەخنەگەران دایاندەماڵێــت ل
سیاســی هەیــە. مارکــس لەمــەش ئەوالتــر دەڕوات و لــە درێــژەی بیروڕاکانــی فویرباخــدا دەڵێــت: ئاییــن یــان ئەفیــون دەرمانێکــە گەالنــی ئــازار چێشــتوو 
بــۆ خۆیــان بــە رەواو رێگەپێــدراوی دەزانــن. هــەر بۆیــە لــە روانگــەی مارکســەوە ئاییــن چەشــنێک ناڕەزایەتــی دەربڕینــی ناوشــیارانەو ناراســتەوخۆیە لە 
دژی خــەم و پــەژارەی ئــەم جیهانــە. لــە نەبوونــی بەختەوەریەکــی راســتەقینەدا واتــە بەختــەوەری لــەم جیهانــەدا، مــرۆڤ پەنــا دەباتەبــەر بەختــەوەری 
لــە جیهانێکــی خەیاڵیــدا واتــە ئایین.هەربۆیــە لــە روانگــەی مارکســەوە رەخنــە گرتــن لــە ئاییــن لــە راســتیدا رەخنــە گرتنــە لــە پــەژارەی ئــەم جیهانــەو 
لــە خۆنامۆیــی، واتــە رەخنەیــە لــە دابڕانــی  کۆمەاڵیەتــی و مێژوویــی و لەخۆنامۆیــی کــە پەیوەندیەکــی بــە دڵەڕاوکێیەکانــی ئایینــەوە نیە.مارکــس لــە 
پێشــەکی کتێبــی "رەخنــەی فەلســەفەی هێــگل"دا دەڵێــت لــە دوائەنجامــدا "رەخنــە گرتــن لــە ئاســامن دەبێتــە رەخنــە گرتــن لــە ســەر ئــەرزو رەخنــەی 
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خوداناســی دەبێتــە رەخنــە گرتــن لــە مــاف و سیاســەت."بە واتایەکــی دیکــە نــە تەنیــا مرۆڤایەتــی بــە بەهاتریــن هەبوونــە بــۆ مــرۆڤ، بەڵکــوو بــە 
وتــەی کانــت "ئەرکــی رەهــا"ی گۆڕانــی پەیوەندیــە کۆمەاڵیەتیەکانــی لــە ئەســتۆدایە، پەیوەندیــەک کــە مرۆڤــی کردووەتــە بوونەوەرێکــی ســووک وکەم 
ــی  ــی یەکەم ــەی مەرج ــەو مانای ــک، ب ــە گرتنێ ــنە رەخن ــۆ هەرچەش ــە  ب ــش مەرج ــن پێ ــە ئایی ــن ل ــە گرت ــەوە "رەخن ــەی مارکس ــە روانگ ــە ل بەها.بۆی
هەڵوەشــاندنەوەی هەل ومەرجــی کۆمەاڵیەتیــە کــە بووەتــە هــۆی شــکڵ گرتنــی دیــاردەی ئاییــن و لــە خۆنامۆیــی مێژوویــی و کۆمەاڵیەتــی بــۆ مــرۆڤ. 

لــەم پێناســەیەدا رەخنــە گرتــن لــە ئاییــن پێــش مەرجــی رزگاری و بــە تایبــەت رزگاری لــە ســەرمایەداریە.
لــەم روانگــەوە مارکــس کــەم و کوڕیەکانــی رەخنــە گرتنــی فویربــاخ لــە ئاییــن دەخاتــە بەرچــاو. یەکــەم دەڵێــت کــە شــتێک بە نــاوی "رسووشــتی مرۆیی" 

بوونــی نیــەو لــە وتەیەکــی بــە ناوبانگیــدا لــە نامیلکەیــەک ســەبارەت بــە فویربــاخ دەڵێــت رسووشــتی مرۆیــی "کۆیــەک لــە دەرفەتــە کۆمەاڵیەتیەکانە".
ئــەم وتەیــە ئــەوە دەگەینێــت کــە " ئەندێشــەی ئایینــی" لــە دەســتپێکدا شــتێکی نەبــزۆک نیــە کــە گوایــە رەگــی لــە رسووشــتی چەقبەســتووی مرۆڤدایــە. 
ــەوە  ــەم روانگ ــت. ل ــەو چوارچێوەیەدابنارسێ ــەر ل ــت ه ــەو دەبێ ــی کۆمەاڵیەتی ــەم و دیاردەیەک ــی" بەره ــەی ئایین ــەوە "ئەندێش ــەی مارکس ــە روانگ ل
مــرۆڤ  بوونەوەرێکــی مێژووکــردی کۆمەاڵیەتیــەو گرینگریــن بەرهەمــی مــرۆڤ لــە جیهانــی لــە خۆنامۆیــی واتــە ئاییــن دەبێــت وەکــوو دیاردەیەکــی 

مێژوویــی و کۆمەاڵیەتــی لێــک بدرێتــەوە.
لێکدانەوەکــەی مارکــس هەروەهــا کــەم و کورتیەکانــی رۆشــنگەری دەردەخــات کــە لــە رەخنەگرتــن لــە ئاییــن تەنیــا پشــت بــە رووبــەڕوو بوونــەوەی 
ئەبســراکتی ئەقــڵ و دژایەتــی ئەقــڵ دەبەســتێت و بــەم شــێوەیە هــەل و مەرجــی درووســت بوونــی ئاییــن و ئەقڵــی رەخنەگــر لــە بەرچــاو ناگرێــت. بــە 
بــڕوای مارکــس )و دواتــر ئێنگلــس لــە کتێبــی ئانتــی دورینــگ( رەخنــەی راســتەقینە لــە ئاییــن دەبێــت لــەو شــێوازە خــۆی دەربــاز بــکات و ببێتــە رەخنــە 
گرتــن لــە ســەرچاوە کۆمەاڵیەتیەکانــی ئاییــن واتــە کۆمەڵــگای ســەرمایەداری کــە جۆرەهــا لەخۆنامۆیــی رابــوردووی لەخۆیــدا راگرتووەوبــە تایبەتــی لــە 
خۆنامۆیــی ئایینــی گەیاندووەتــە لووتکــە. مارکــس لــەو بڕوایەدایــە کــە وشــیاری ئایینــی هیــچ نیــە جگــە لــە بێ دەســەاڵتی و مل کــەج بوونــی مــرۆڤ 

لــە بەرامبــەر جیهانــی لەخۆنامــۆی ســەرمایەداریدا. 
کینییــو دەڵێــت "لــە بەراوردێــک لــە نێــوان کۆمەڵگاکانــی چینایەتــی لــە رابردووداکۆمەڵــگای ســەرمایەداری لــە ئێســتادا بەرهەمهێنــەری لــە خۆنامۆییــە 

لــە ئاســتی هەرەبــەرزدا.
ــە البــەالی  ــە وەکــوو هێزێکــی نامــۆ ل ــان و ئــەم پەیوەندیان ــە دەســتکردەکانی خۆی ــە ئابووری ــە کویلــەی پەیوەندی ــەدا مرۆڤــەکان دەبن ــەم کۆمەڵگای ل

ــەوە." )ل.99-98( ــە ســەر مرۆڤەکان ــەن ب ــەوە دەســەاڵتیان بەدەســتەوەیەو حکومــەت دەک ــکاری و قەیرانەکان هــەژاری و بێ
مودڕنیتــەی ســەرمایەداری ســەرەڕای گەشــەکانی لــە بــواری کلتــووری، زانســت و هونــەرە جوانــەکان بــەاڵم نەیتوانیــوە بنەماکانــی لەخۆنامۆیــی ئایینــی 
ــت:  ــس دەڵێ ــەی مارک ــەم گریامنەی ــن ب ــت بەس ــە پش ــو" ب ــی داوە. "کینیی ــەرەی پێ ــەوە پ ــی ناعەداڵەتی ــۆی زۆر بوون ــە ه ــوو ب ــات  بەڵک ــو بب ــە نێ ل
"جیهانــی هەبــوون و ئابــووری ســەرمایەداری کــە هاوکاتــە لــە گــەڵ لــە نێــو چوونــی دەســەاڵتی سیاســی گــەالن بووەتــە هــۆی هەســتێکی بەرفــراون و 
لەڕادەبــەدەری لەخۆنامۆیــی، وەک ئــەوەی مێــژوو بــۆ هەتاهەتایــە لــە ژێــر کاریگــەری مرۆڤــدا نەمابێــت. ئــەم هەســتە تاکــە مانــای بیرکردنەوەکانــی 

چینــی بااڵدەســتی ســەرمایەداری جیهانەلــە ســەر ژیانــی خەڵــک".)ل.99(
کینیــوو دەڵێــت بــە بێ هــۆ نیــە لــە رۆژگاری ئەمــرۆدا شــێوەکانی جۆراوجــۆری تووندوتیژیــی تایفــی و ئایینــی لــە هەمــوو جیهانــدا ســەریان هەڵــداوە.

هەروەهــا دێڕێکــی نــارساوی فردریــش ئێنگلــس لــە کتێبــی ئانتــی دوورینــگ دێنێتــەوە کــە دەڵێــت: "خــودا واتــە بااڵدەســتی لەخۆنامۆیــی لــە شــێوازی 
بەرهەمهێنانــی سەرمایەداریدا".تێگەیشــتنی مارکــس لــە ئاییــن یــان لەخۆنامۆیــی ئایینــی دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەرەتای تێگەیشــتنی ئــەو لــە مێــژوو بــە 
تایبەتــی لــە کتێبــی "ئایدۆلۆژیــای ئاڵامنــی"دا دەڵێــت درووســت بوونــی وشــیاری مــرۆڤ پەیوەنــدی هەیــە بــە ژیانــی کــرداری و مــادی مــرۆڤ  لــە گــەڵ 
ســەرمایەداریدا نــەک پێچەوانەکەی.دیــن یــان لــە خۆنامۆیــی ئایینــی چەشــنی ئایدۆلۆژیــەت دەبێتــە هــۆی پێچەوانەبوونــی گومانــاوی راســتیەکان و لــە 
ئاکامــدا جێگیــر بوونــی ناراســتەقینەکان لــە هەســت و ئــاوەزی مرۆڤدا.هــەر بۆیــە ئاییــن بــەردەوام ســەرچاوگەی ئایدیالیســتی بــۆ راســتیەکانی ژیانــی 

ماتریالیســتی دائەهێنێــت.
لــە راوانگــەی مارکســەوە بــاوەڕە ئایینیــەکان بــەردەوام بەشــێکن لــە بــاوەڕی چینــی دەســەاڵتدار، بۆیــە مــان و نەمانــی ئاییــن پەیوەنــدی هەیــە بــە 
دەرفەتــی مانــەوە یــان لــە نێــو چوونــی هۆکارەکانــی مێژوویــی ئاییــن واتــە شــێوازێکی تایبــەت لــە بااڵدەســتی کۆمەڵــگا )کۆمەڵــگای ســەرمایەداری( 
بــە ســەر مرۆڤەکانــدا.  بــە بــڕوای مارکــس جیهانێکــی "پاش ئایینی/پەســائایین" دەتوانێــت بوونــی هەبێــت بــەو مەرجــەی بڕوامــان بــە پێــک هێنانــی 

کۆمەڵگایەکــی رزگارکــراو لــە چنگــی لەخــۆ نامۆیــی هەبێــت.
ــە  ــت ببێت ــتێک دەبێ ــەر ش ــە ه ــش ل ــرو پێ ــی زۆرت ــی ئایین ــەڵ لەخۆنامۆی ــە گ ــێ ل ــە بەربەرەکان ــە دەگات ک ــەو ئاکام ــو" ب ــەوە "کینیی ــەم تێبینیان ب
بەربەرەکانــێ سیاســی لــە گــەڵ ســەرمایەداریدا. "شــەڕ لــە گــەڵ ئاییــن لــە بەســتێنێکی تایبــەت بــە ئاییــن واتــە بــە تەنیــا لــە بــواری وشــیارکردنەوەدا 
ــدا رەنگــی  ــە ئایینیەکان ــی حکایەت ــە جیهان ــت کــە ل ــژە بدرێ ــدا درێ ــی مێژوویی_کۆمەاڵیەتی ــواری لەخۆنامۆی ــە ب ــت ل ــەوە دەبێ ــە پێچەوان ــت، ب ناکرێ

ــەوە".)ل.١0٢( ــی بگرێت ــی روحان ــەڵ چین ــە گ ــی ل ــگای دژایەت ــت جێ ــی شــۆڕش دەبێ ــە کورت داوەتەوە.ب
نووســەری کتێبــی رەخنــەی ئاییــن لــە رێگــەی ئــەم تێبینیانــەوە دەگاتــە ئــەو ئاکامــەی کــە: گەرچــی ئاییــن بــە پاســاوی خودایــی ئازارەکانــی ناعەداڵەتی و 
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ــە  ــە ل ــی کاریگــەری هەی ــی و رۆڵ ــە سیســتەمی نایەکســانی کۆمەاڵیەت ــدان ب ــە هــۆی رەوایی ــەاڵم بووەت ــت  ب ــی مــرۆڤ دادەمرکێنێ بەش مەینیەتیەکان
ــۆ ســتەمکارەکان،  ــە ب ــن بیرۆک ــت: "بەهێزتری ــە دەڵێ ــی "ســوورو رەش" باســدەکات ک ــە کتێب ــارساوەی "ئێســتاندال" ل ــەم رەســتە ن ــو ئ مانەوەیدا.کینیی

بیرۆکــەی درووســت کردنــی خــودا بــوو".
ــی  ــی" و "لووی ــۆ گرامێش ــە "ئانتونی ــتەم وات ــەدەی بیس ــدی س ــی دوو بیرمەن ــە بۆچوون ــاس ل ــو ب ــەت کینیی ــوو ئایدۆلۆژی ــن وەک ــەوەی ئایی ــە لێکدان ل
ئالتوســێر" دەکات. لــە روانگــەی گرامێشــیەوە ئاییــن بــە هــۆی رۆلــی لــە راگرتنــی بارودۆخــە هەنووکەییەکانــدا ئایدیالۆژیەتێکــی قووڵــی پاشــڤەڕۆیە. 
بــەاڵم کینییــو پێیوایــە لوویــی ئالتوسێرفەیلەســوفی فەرانســەوی کــە لــە نیــوەی دووهەمــی ســەدەی بیســتەم دەژیــا زیاتریــن کاریگــەری هەبــوو لــە 

ــەکان. ــی ئایین ــەت بوون پێناســەکردنی ئایدۆلۆژی
ئالتوســێر پێوایــە ئایدۆلۆژیــەت بــە گشــتی و بــە تایبەتــی ئایدۆلۆژیەتــی ئایینــی، مــرۆڤ لــەو گۆمانــەدا رادەگرێــت کــە پێــی وابێــت بکــەری وشــیارو 
ســووژەی رەهــای کردەوەکانــی خۆیــە، لــەم نێــوەدا پەیوەنــدی ئابــووری و بەرهەمهێنەرانــەی چینــی چەوســێنەر کــە ژیانــی مرۆڤــی نوقــم کــردووە بــە 
نادیــاری و ئاڵــۆزی دەمێنێتــەوە. ئــەو پێوایــە ئایدۆلۆژیەتــی ئایینــی بــە هــۆی مێــژووی درێژمــاوەی یەکێــک لــە گرینگریــن کۆڵەکەکانــی ئایدۆلۆژیەتــی 
ــی  ــە رۆڵ ــووە ک ــە دامەزراوەیەکــی ئایدۆلۆژیســتی دەســەاڵتدار ب ــە ســەدەکانی ناوەڕاســت تاک ــە کەنیســەی مەســیحیەکان ل ــت ک ــەو دەڵێ حکوومەت

ــِڕاوە. ــان و کلتووریشــدا گێ ــەروەردەو بار هێن ــی پ دامەزراوەکان
ــە  ــەکان ل ــە مرۆڤ ــی دیک ــەر ئایدۆلۆژیەتێک ــەرەکی ه ــرداری )function( س ــوو ک ــی وەک ــی ئایین ــێرەوە ئایدۆلۆژیەت ــەی ئالتوس ــە روانگ ــە ل ــەر بۆی ه

ــێت.  ــە ژێردەستەییدادادەپۆش ــان ل ــتەقینەی کۆمەاڵیەتی ــی راس ــت و رۆڵ ــدا رادەگرێ ــم و گۆمان وەه
ئــەم ئایدۆلۆژیەتــە هــەر وەکــوو رابردووەکــەی لــە خزمــەت سیســتەمێکی دواکەوتــوو، نایەکســان، پیاوســاالرو دژە ژن و دژ بــە دیموکراســیەتە. کینییــو 
لــە درێــژەی ئــەم شــیکردنەوانەدا دەڵێــت کــە بــە لێکدانــەوەی مارکســی لــە ئاییــن رەخنەگرتــن لــە ئاییــن لــە رووبــەڕوو بوونــەوەی ئەبســراکتی ئەقــڵ و 

دژایەتــی ئەقــڵ دەربــاز دەبێــت و لێکدانــەوەی مێژوویی_کۆمەاڵیەتــی درووســت بوونــی ئاییــن یــان لــە خۆنامۆیــی ئایینــی دەبێتــە بابەتــی ســەرەکی.
هەربۆیــە مەرجــی ســەرەکی رزگاری لــە ئایدۆلۆژیــەت یــان لەخۆنامۆیــی ئایینــی کۆتایــی هاتنــە بــە لەخۆنامۆیــی کۆمەاڵیەتی_مێژوویــی کــە هــاوکات 
ــە  ــازی ل ــی چاکس ــە پێ ــەک ب ــەوە ن ــەم روانگەی ــن ل ــدی ئایی ــە کۆت وبەن ــتیدا رزگاری ل ــە بوون.لەراس ــەرمایەداریدا هاتووەت ــگای س ــەڵ کۆمەڵ ــە گ ل
ئاییــن بەڵکــوو بــە پێــی گوڕانــکاری لــە پەیوەندیەکانــی بەرهەمهێنــان بەدیدێــت و کۆتایــی هاتــن بــە لەخۆنامۆیــی ئایینــی و کۆمەاڵیەتــی  رواڵەتەکانــی 

لێکپێچــراوی یــەک پرۆســەن.

فرۆید: ئایدیای خۆداو گرێی ئۆدیپ

دوو بەشــی کۆتایــی کتێبــی "رەخنــەی ئاییــن"  تایبــەت کــراوە بــە لێکدانــەوەی بۆچوونەکانــی نیچــەو فرۆیــدو لــەم بــارەوە "کینییــو "بــە تێروتەســەلی 
دەڵێــت نیچــە لــە بــواری رەخنــەی ئایینیــدا درێــژەدەری راوبۆچوونــی رۆشــنگەرانەیە. نیچــە  وەکــوو زۆربــەی روناکبیرانــی ســەردەمی رۆشــنگەری  لــە 

کتێبێکــدا لــە ژێــر نــاوی "مرۆیــی، زۆر مرۆیــی"دا دەنووســێت ئاییــن لەتــرس و نەزانیــن کــە دەبێتــە هــۆی دواکەوتوویــی  ســەرچاوەی گرتــووە. 
نیچــە لــەم بەرهەمەیــدا جەخــت لەســەر ئــەوە دەکات نەبوونــی وشــیاری لەســەر رسووشــت و دیــاردە رسووشــتیەکان بووەتــە هــۆی درووســت بوونــی 
ــای ئاشــتکردنەوەی مــرۆڤ و رسووشــت  و  ــە ســەر بنەم ــەکان ل ــە کەونین ــە ئایین ــەر، هــەر بۆی ــە رسووشــتێکی تۆقێن ــی ســەبارەت ب خەیااڵتێکــی مرۆی
ــەر  ــە س ــۆی ب ــاکانی خ ــی یاس ــۆ زاڵ کردن ــووە ب ــرۆڤ ب ــەوەی م ــەم کاردان ــەری یەک ــە جادووگ ــە پێیوای ــات نراون.نیچ ــەوە بنی ــەی جادوگەری ــە رێگ ل
رسووشــدا.هەروەها دەڵێــت کاتێــک ئاییــن بــە هــۆی زانســتەوە خــۆی بــەرەوڕووی لــە نێوچــوون دەبینێــت پەنادەباتــە بــەر خــوداو وادەنوێنێــت کــە 
رووداوەکان و  لێکدانەوەکانــی ئایینــی چەندیــن مانــای شــارەوەیان هەیــە. لــە روانگــەی نیچــەوە ئــەم بانگەشــەو الف لێدانــەی ئاییــن کــە دەڵێــت بــۆ 
ناســینی رووداوەکان پێویســت بــە شــیکردنەوەی زۆرو تێفکریــن و تێکۆشــینی لــەڕادە بەدەرەتــا توێــژە شــاراوکانی پێشــهاتەکان دەرکەوێــت، لــە راســتیدا 
رەتکردنــەوەی لۆژیکــی بابەتیانــەی رووداوەکانە.نیچــە دەڵێــت ئاییــن لــە دژایەتیەکــی بەردەوامدایــە لــە گــەڵ گڕوتیــن و خــۆش ویســتنی ژیانــدا. بــەاڵم 

کینییــو دەڵێــت کــە نــە فویربــاخ ، نــە مارکــس و نــە نیچــە هیچیــان وەکــوو فرۆیــد نەیانتوانیــوە بــۆ رەخنــە گرتــن لــە ئاییــن رێکــەرەوە بــەن.

بــەڕای کینییــو شــیکاریە دەرووناســانەکەی فرۆیــد شــەن و کــەوی ژیانــی مەعنــەوی و روحــی تــاک ئــەکات نــەک راســتیەکان و دیــاردە کۆمەاڵیەتیەکانــی 
چەشــنی ئاییــن، بــەاڵم بۆچوونەکانــی لەســەر ئاییــن بەشــێک لــەم شــیکاریانە پێــک دێنــن. خاڵــی وەرچەرخانــی ئــەم شــیکاریە لــە کتێبــی "بێــزراوی 
لــە شارســتانیەت  "دا دەردەکەوێــت کــە فرۆیــد ســاڵی ١9٣0 هــاوکات لــە گــەڵ ســەرکەوتنی فاشــیزم بــاوی کردووەتەوە.لــەم بەرهەمــەدا فرۆیــد ئاییــن 
بــە دیاردەیەکــی ناپێویســت و لــە هەمانکاتــدا بــە پاشــاموەی حەرسەتــەکان و پێویســتەیەکانی ســەردەمی منداڵــی نــاوی دەبــات و ئاییــن بــە باوکێــک 
دەچوێنێــت کــە منــداڵ بــۆ درێــژەدان بــە ژیــان پێویســتی بــە پاڵپشــتی ئــەو هەیــە. بۆیــە فرۆیــد پێویســتی ئاییــن بــە بەشــێک لــە "گــرێ ئودیــپ" 
یــان خۆشەویســتی منــداڵ بــۆ بــاوک پێناســە دەکات کــە لــە خــەون و خەیاڵێکــی مندااڵنــە خــۆی دەردەخــات. فرۆیــد هەســت و پێویســتی منــداڵ بــە 
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پاڵپشــتی  بــاوک بــە گرینگریــن ســەرچاوەی ئافراندنــی ئاییــن و رۆڵــی باوکانــەی خــودا دەزانێــت. هەربۆیــە دەڵێــت خەونــی خودایەکــی بــە توانــا الی 
یەکتاپەرەســتەکان کــە تایبەمتەندیەکانــی باوکێکــی یارمەتیــدەرو پشــتیوانی هەیــە هــۆکاری پێویســتی ئاییــن زیاتردەردەخات.فرۆیــد دەڵێــت خەمــی 
ــەاڵم جەخــت  ــەی وەکــوو فاشــیزم، ب ــی گەمژان ــان ئایدۆلۆژیەت ــن ی ــە ئایی ــۆ خــوو گرتنــی مــرۆڤ ب ــی باوکێکــی دڵســۆز هۆکارێکــی گرینگــە ب ونبوون
لەســەر ئــەوە دەکاتــەوە کــە هۆگریــی مــرۆڤ بــۆ خــوداو ئاییــن وەکــوو هۆگریــە بــۆ بــاوک کــە نــەک لــە ســەر بنەمــای ئەقانیــەت بەڵکــوو ئاکامــی 
پرۆســەیەکی ســۆزداری و نامۆیــە لــە گــەڵ ئەقــڵ واتــە گرێــی ئۆدیپ.بــە وتەیەکــی دیکــە مــرۆڤ لــە هۆگــری بــۆ ئاییــن بــە شــوێن بەختەوەریەکــدا 

دەگەڕێــت کــە نــە لــە رسووشــتی سەرکەشــدا دەیدۆزێتــەوەو نــە لــە پەیوەندیــە پــڕ لــە تێکهەڵچوونەکانــی لــە گــەڵ مرۆڤەکانــی دیکــەدا. 
ــتووە  ــا" بەس ــی منداڵ ئاس ــڵ"و هەبوونی"ناخێک ــاندنی ئەق ــە "ترس ــتی ب ــا پش ــە تەنی ــن ن ــت: ئایی ــک"دا دەڵێ ــووی گۆمانێ ــی "داهات ــە کتێب ــد ل فرۆی
هەروەهالــە نێــوان شــوێنکەوتووانیدا پەرەئــەدات بــە  وڕێنــەی بــە کۆمــەڵ و جۆرێــک لــە ئازاردانــی هەتایــی روح و دەروونــی مرۆڤ.بــەم پێیــە ئاییــن 
وەک جۆرێــک "دەروون ئاڵــۆزی" جیهانداگــرەوە ئەبینێــت کــە وەکــوو دەروون ئاڵــۆزی منداڵــی رەگــی لــە گرێــی ئۆدیــپ دایــەو بیــرو ئایدیــای ئایینــی 
ــی ئایینــی  ــەردەم ئەندێشــەدا دادەنێــت. ســەرچاوەی وەهــم و گومان ــەن هێزێکــی ترســێنەرەوە بەربەســت لەب ــە خەیااڵتێــک دەچوێنێــت کــە لەالی ب
نــەک لــە "بەهەڵەداچــوون" بەڵکــوو لــە "ویســت و ئــارەزووەکان"دا دەبینێــت و دەڵێــت خەیااڵتــی ئایینــی حــەزو ئــارەزووەکان و بــە تایبــەت ویســتی 

ســەرکوتکراوی سێکســی مــرۆڤ لــە خەونێکــی خــۆش قەرەبــوو دەکەنــەوە. 
فرۆیــد دەڵێــت لــەم خەونــەدا بوونــی خــودا قەرەبــووی نەبوونــی ئەمنیــەت و عەداڵــەت دەکاتــەوەو بەهەشــت و هاونشــینی بــەردەوام لــە گــەڵ حوریــە 
جوانخاســەکانی بەهەشــتی ئــارەزووە ســەرکوتکراوەکانی مــرۆڤ و نەبوونــی بەختــەوەری و گڕوتینــی ژیــان لــە جیهانــی راســتەقینە قەرەبــووی خەیاڵــی 
دەکاتــەوە. لــە روانگــەی فرۆیــدەوە ســەرچاوەی هێــزی بەرەنــگاری و کۆڵنەدانــی ئاییــن لــە بەرامبــەر ئەقڵــدا بــۆ هێــزی یاخیبــووی ویســتە مرۆییــەکان  

دەگەڕێتــەوەو ئیامنــدار هەرچەشــنە پەیوەندیەکــی خــۆی لــە گــەڵ حەقێقــەت و راســتیدا پســاندووە.
بــێ گومــان فرۆیــد ئاکامــی کارکــردی ئاییــن لــە ژیانــی راســتەقینەو لــە بــواری بەختــەوەری، وشــیاری و ئەخــاق بــە نێگەتیــڤ دەزانێــت. فرۆیــد دەڵێــت 
ئاییــن بــە هــۆی دژایەتــی کردنــی لــە گــەڵ زانســت و ئەندێشــەی رەخنەگرانــەوە رۆڵێکــی ســەرەکی گێــڕاوە لــە بــەردەوام بوونــی نەزانــی و وەهــم و 
گومــان ، هەروەهــا ویســت و ئــارەزووی گوڕانــکاری و باشــر کردنــی بارودۆخــی کۆمەاڵیەتــی لــە مــرۆڤ زەوت کــردووە. وەکــوو مارکــس فرۆیدیــش لــەو 
بڕوایەدایــە کــە "وڕێنەکانــی قــەدەر بــاوەڕی" خەیااڵتێکــی ئایینیــە کــە وەکــوو "ئەفیــون" هێورکــەرەوەی ئازارەکانــی مرۆڤــە بــە بــێ ئــەوەی چارەســەری 
بــکات. لــە بــواری پــەروەردەو ئەخــاق کارنامــەی ئاییــن لــە روانگــەی فرۆیــدەوە لــەم رەشــرەو دەڵێــت: ئایینــەکان لــە رێگــەی پــەرەدان بــە قسەوباســی 
ــی  ــک هاتن ــی رزگاری و پێ ــە مەرج ــازاد ک ــەی ئ ــرو ئەندێش ــی فک ــت بوون ــە درووس ــن ل ــر دەب ــان رێگ ــم و گوم ــەوەی وەه ــاو بەرهەمهێنان ــێ بنەم ب
کۆمەڵگایەکــی ئــازادەو بــە پاســاوی ئایینــی رێگەیــان بــۆ شــەڕو تووندوتیژیــە بــێ بنەمــاکان ئــاوەاڵ کردووە.لــە روانگــەی فرۆیــدەوە ئاییــن مــرۆڤ زیاتــر 

بــەرەو قۆناغــی منداڵــی دەباتــەوە کــە ریشــەی لەوێیەوەدەســت پێــدەکات.
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راڤه یه کی کورت له سه ر فێمێنیزم و جه نده ر

ئه ڤین عزیز  - ره فتارناس و تویژە ری بواری جه نده ر
ستۆکۆلۆم/ سوید

لــه و کۆمه ڵگــە ســونه تیانه دا 
کــه  ڕۆشــنبیری بــه  شــێوه یه کی گشــتی 

دژوار  زۆر  فێمێنزیــم  لــه   تێگه شــن  ئــه وا  الوازه؛  
لێکۆڵینــه وه ی  و  ســه رچاوه   گــه ر  به تایبــه ت  ده بــێ، 

مــن   جــار  زۆر  به رده ســتنه بن.   فێمێنیــزم  فه یله ســوفه کانی 
ــده ر  ــزم و جه ن ــه دا فێمێنی ــی ئێم ــه  کۆمه ڵ ــه  ل ــتم ک ــه وه  ده بیس ئ
بــه  دوو ئاراســته ی له یه کجیــا ده درێنه قه ڵــه م. بــه ر لــه  هــه ر شــتێ؛ 
ده مــه وێ بڵێــم:  بــه ده ر لــه  بزوتنــه وه ی فێمێنیــزم، ناتوانرێــت قســه  
له ســه ر جه نــده ر بکــرێ، فێمینیــزم ســێ پایــه ی بنه ره تیــی 

هه یــه،  ئه وانیــش: )ئایدۆلۆژیــا، سیاســه ت و جه نــده ره( . 
ــه   ــزم ئه وه ی ــا ی فێمێنی ــتپێکی ئایدۆلۆژی ــی ده س خاڵ

کــه  ئافره تــان لــه  کۆمه ڵــدا وه ك گــروپ 
پیاوانــن.  ژێرده ســته ی 
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 لــه و کۆمه ڵگــە ســونه تیانه دا کــه  ڕۆشــنبیری بــه  شــێوه یه کی گشــتی الوازه؛  ئــه وا تێگه شــن لــه  فێمێنزیــم زۆر دژوار ده بــێ، به تایبــه ت گــه ر ســه رچاوه  
ــه  دوو  ــده ر ب ــزم و جه ن ــه دا فێمێنی ــی ئێم ــه  کۆمه ڵ ــه  ل ــه وه  ده بیســتم ک ــن  ئ ــار م ــتنه بن.  زۆر ج ــزم به رده س ــه وه ی فه یله ســوفه کانی فێمێنی و لێکۆڵین
ــده ر  ــه ر جه ن ــه  له س ــت قس ــزم، ناتوانرێ ــه وه ی فێمێنی ــه  بزوتن ــه ده ر ل ــم:  ب ــه وێ بڵێ ــتێ؛ ده م ــه ر ش ــه  ه ــه ر ل ــه م. ب ــا ده درێنه قه ڵ ــته ی له یه کجی ئاراس
ــه   ــزم ئه وه ی ــا ی فێمێنی ــی ده ســتپێکی ئایدۆلۆژی ــده ره( . خاڵ ــا، سیاســه ت و جه ن ــه،  ئه وانیــش: )ئایدۆلۆژی ــی هه ی ــه ی بنه ره تی ــزم ســێ پای بکــرێ، فێمینی

ــن.  ــروپ ژێرده ســته ی پیاوان ــدا وه ك گ ــه  کۆمه ڵ ــان ل ــه  ئافره ت ک

ــای  ــن، مان ــۆ بکه ی ــیانه  کاری ب ــێوه یه کی سیاس ــێ به ش ــن، ده ب ــاودا بگۆری ــره ت و پی ــوان ئاف ــه  نێ ــه اڵت  ل ــه ی ده س ــه م هاوکێش ــن ئ ــه وه ی بتوانی ــۆ ئ ب
ــه   ــزم  ب ــه وه ی فێمێنی ــه  کۆتایــی ســاڵێ ١960  بزوتن ــێ. ل ــدا؛ بــێ سیاســه ت ناب ــه  کۆمه ڵ ــان ل ــزم سیاســه ته،   ڕزگارکردنــی ئافره ت ــه ی دووه مــی فێمێن پای
ــۆری سیاســی و  ــه  مــه ڕ تی ــوو ل ــدی هه ب ــه ی جی ــه وره ی نایه وه ، رە خن ــه  سیاســییه کاندا؛ هه رایه کــی  گ ــاو کای ــه  سیاســییه  " له ن ــه وه ی تایبه تیی ــه ی " ئ وت
ــاو/  ــۆ دوالیزمی:)پی ــوه  ب ــه  ناوه ڕاســتدا هه ڵری ــای ل ــه م سیاســه ته ی ئێســتا؛ دنی ــه  وه ی  خســته ڕوو کــه  ئ ــزم ئ ــه وه ی فێمێنی ــه ر ئ ــه . له ب سیاســه تی ڕۆژان
ئــاوه ز/ گشــتی/ کلتــور( و )ژن/ رسوشــت/ هه ســت/ تایبه تــی یــان ناسیاســی(. ئــه م  گۆته یــه  " ئــه وه ی تایبه تــه  سیاســییه"  به گژداچوونه وه یــه ک بــوو 
ســه باره ت بــه  تیــۆری سیاســه ت و  سیاســه تی پراکتیزه کــراو،  لــه  ســه رده می یۆنانــی کۆنــه وه  کــه  پرســه کانی ســه باره ت به رە گــه ز و  په یوه ندییه کانــی 
ــا  دیاریکــراوه . یه کێــک لــه و فه یله ســوفانه ی کــه  بــه ردی بناغــه ی تیــۆری سیاســه تی کاســیکی دانــاوه  ئه رســتۆیه ، شــیکردنه وه  بــۆ    رە گــه زو له شــی تی

پرســی رە گــه ز   لــه  کتیبــی )پۆڵەتیــک(دا ده کات.
ئه نجامــی لێکدانه وه کانــی ئه رســتۆ لــه  کۆئه ندامــی زاوزێــی پیــاو و ژنــه وه  ده ســتپێده کات و ده ڵێــت:" کۆئه ندامــی زاوزێــی ژن پێچه وانــه ی 
کۆئه ندامــی زاوزێــی پیــاوه ، بــه اڵم هــی پیــاو ڕووه و ده ره وه یــه  و هــی ژن بــه ره و ناوه وه ،رە حمــی ژن توره کــه ی گونــی پیــاوه ، هێلکه دانــه کان 
ــی له شــی  ــه ی گه رمی ــه وه ی پل ــه ر ئ ــه اڵم ژن له ب ــان، ب ــه  الی ژن ــی ســوری مانگان ــه  خوێن ــاو ده کات ــاو، ســپه رمه  الی پی ــی پی ــۆوی گون ــه  ت الی ژن ده کات
ــه  ژن  ــه م لێکدانه وان ــه  ســه رئه نجامی ئ ــه ". بۆی ــاو هه ی ــه  الی  پی ــپێیه ی ک ــله  س ــۆ ش ــه وه ب ــدا ســپی بکات ــه  له شــی خۆی ــه  ل ــه و خوێن ــێ ئ ــه ؛ ناتوان نزم
بــه  بوونه وه رێکــی هه ســته وه ر لــه  قه ڵه مــده درێ و ده خرێتــه  ماڵــه وه . کــه  بنه مــای ئــه م باوه ڕانــه  لــه  ئایــن، فه لســه فه ، ئــه ده ب، زانســت و 

ده رونناسیشــدارە نگی داوه تــه وه ، کــه  ســه رچاوه ی هه مــوو ئــه م باوه ڕانــه  پیــاوه .

  فێمێنیــزم تیــۆری سیاســه تی کاســیک رە تده کاتــه وه،  چونکــه   ناکــرێ  لێکدانــه وه  بــۆ  جیاوازیــی ئــاوه ز لــه   نێــوان  ئافــره ت و پیــاودا بــه و پێیــه  بــێ 
ــۆ ئه قانیــه ت له ســه ر بنه مــای  ــه  و چیشــی لێــوه  دێتــه ده ر!! ناکرێــت بنه مــا ب ــدا و شــێوه ی چۆن ــاو و ئافره ت ــه  نێــوان دوو ڕانــی پی ــه  ل کــه  چــی هه ی
کۆئه ندامــی زاوزێ بــێ! تیــۆری فێمێنیــزم جه خــت له ســه ر ئــه وه  ده کاتــەوە کــه  ژیانــی تایبه تــی له الیــه ن پیــاوه وه  بــۆ پیــاو دروســتکراوه ، خه ته رتریــن 
ــتنه کانه وه  ڕووده دات.  ــوو دەرگای ژووری نوس ــی له ودی ــن چ ــێ بزانی ــن؛ ده ب ــزه  بکه ی ــه ڵ دیموکراتی ــه وێ کۆم ــه ر مبان ــی، گ ــۆ ژن ماڵه که یه ت ــوێن ب ش
سیاســه تی فێمێنیــزم لــه  نــاو خــودی ماڵه کانــه وه  ده ســتپێده کات بــۆ ده ره وه " واتــە بــۆ نــاو کۆمــه ڵ"، نــه ك بــه  پێچه وانــه وه،  لــه  کۆمه ڵگــەوه  برۆینــه وه  
بــۆ نــاو ماڵــه کان. بــێ ئاگایــی و بیــرو ڕۆشــنبیریی فێمێنیســتی؛ ناتوانیــن لــه  ســته می رە گه زیــی لــه  کۆمــه ڵ تێبگه یــن. وه ك چــۆن، لــه  کۆمه ڵــدا، بــێ 
ــی ئافــره ت  ــه  ئازادی ــاس ل ــن ب ــزم ناتوانی ــای  فێمێنی ــێ ئایدۆلۆژی ــن، هه روه هــا ب ــی تێبگه ی ــه  ســته می چینایه ت ــن ل شــیکردنه وه کانی مارکســیزم، ناتوانی

ــێ. ــاڵ ده ب ــم مه ح ــی و ناسیۆنالیس ــای نه ته وه ی ــێ ئایۆلۆژی ــورد ب ــه وه ی ک ــه ربه خۆیی نه ت ــازادی و س ــۆن ئ ــن. وه ك چ بکه ی

بــه   ڕۆشــنبیری  کــه   ســونه تیانه دا  کۆمه ڵگــە  لــه و   
شــێوه یه کی گشــتی الوازه؛  ئــه وا تێگه شــنت لــه  فێمێنزیــم 
زۆر دژوار ده بــێ، به تایبــه ت گــه ر ســه رچاوه  و لێکۆڵینــه وه ی 

به رده ســتنه بن فێمێنیــزم  فه یله ســوفه کانی 
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  جه نده ر

ئاکادمیانــه   به رفراوانــی  لێکۆڵینــه وه ی  بــواری  کــه   جه نــده ره   فێمینیــزم  ســێیه می  پایــه ی    
کۆمه ڵگایــه   ئــه و  ئاکادمیانه یــه،  هه موورە هه نده کانــی  تیــۆری  بوارێکــی  له خۆده گــرێ. جه نــده ر 
ــۆ  ــن؟ ب ــته ی پیاوان ــدا ژێرده س ــه  کۆمه ڵ ــان ل ــۆ ئافره ت ــه  ب ــدا ک ــه  لێکۆڵینه وه کان ــرێ ل له به رچاوده گی
منونــه  په یوه ندییه کانــی ئافــره ت و پیــاو لــه  کۆمه ڵــدا له ســه ر بنه مــای چ جــۆره  په یوه ندییــه ک 
ــی و  ــووری، کۆمه اڵیه ت ــی، سیاســی، ئاب ــی ئاین ــه  چ باگر اوه ندێک ــه و کۆمه ڵگای ــا ئ ڕێکخــراوه ، هه روه ه
هتــد... هه یــه . زۆر جــار جــۆری ئــه م لێکۆڵینه وانــه  یارمه تیــده رن بــۆ ئاراســته ی سیاســه تی فێمێنیــزم 
لــه  کۆمه ڵگــەدا، لــه  نێــوان تاکه کانــی کۆمــەڵ، بــۆ ئــه وه ی بتوانیــن یه کســانیی مرۆیــی په ره پێبده یــن، 
بــێ له به رچاوگرتنــی مه ســه له ی رە گــه زی ئاینــی، نــه ژادی و سێکســی، ده بێتــه  شــتێکی مه حــاڵ. 
ــه ر  ــه وه ی س ــه ر ئ ــت، له ب ــه ز ده بینێ ــی رە گ ــه  ڕۆڵ ــرۆڤ بۆی ــا م ــه   ئای ــت ک ــه وه  بێ ــیار ئ ــه ر پرس ئه گ

ــتده که ن؟   ــه ز دروس ــا بۆرە گ ــن مان ــه وه  ڕۆڵه کان ــان ئ ــاوه،  ی ــه زی ژن و پی به رە گ
 

کــه   شــیده که نه وه   شــتانه   ئــەم  و  هه ڵســوکه وت،رە فتار  ئــه و  هه مــوو  جه نــده ر  لێکۆڵه ره وانــی 
ــیمبۆل،  ــن، س ــوون، تێگه ش ــر، بۆچ ــن، وه ك: بی ــەدا ده یکه ی ــه  کۆمه ڵگ ــه ز ل ــرۆڤ  وه ك رە گ ــه ی م ئێم
ــه  کۆمه ڵگــەدا  ــی: ئێمــه  ل ــون... به کورت ــوا و ئه زم ــاڵ، هی هه ســت، نوســین، وێنه کێشــان، ســه ما، خه ی
لــه  هه مــوو ئه مانه رە گــه ز دروســتده که ین. جه نــده ر  وه ك چه مــك وشــه یه کی التینــه  و زیاتــر 
لــه  مانایــه ک ده گه یه نێــت، وه ك جــۆر، شــێوه ، بنــه ره ت ورە گــه ز. له ســااڵنی هه فتــادا کۆمه ڵێــك 
ــی  ــۆ دیاریکردن ــه وه وه،  ئەمــەش ب ــواری لێکۆڵین ــاو ب ــه  ن ــه م وشــه یه یان هێنای ــه ر ی ئه مریکــی ئ لێکۆڵ
ــه   ــه م چه مک ــاڵی ١980  ئ ــه  س ــه ز ل ــه باره ت به رە گ ــاراوە. س ــەدا هاتەئ ــه  کۆمه ڵگ ــك ل ــاوه ڕی خه ڵ ب
ده خوێرێــت،  زانکۆکانــدا  لــه   ســه ربه خۆ  زانســتێکی  وه ك  ســویدییەوە،  زمانــی  نــاو  هاتۆتــه  

."genusvetenskap"به نــاوی
له ڕێــی ئــه م چه مکــه وه  ده توانیــن لــه وه  تێبگه یــن کــه  مــرۆڤ چــۆن لــه  کۆمه ڵگــەدا شــێوه   
وه رده گــرێ و  چۆنیــش ئــه و به هــا که لتــوری و سیاســی و کۆمه اڵیه تیانــه ی تێیدارە نگده داتــه وه ؟ 
ــو  ــه ت، به ڵک ــەدا به کارنای ــه  کۆمه ڵگ ــاوو ژن ل ــی پی ــیکردنه وه ی په یوه ندییه کان ــۆ ش ــه ر ب ــده ر ه جه  ن
ــك و  ــتی، ته کنی ــه ن، ته ندروس ــن، ته م ــه ژاد، چی ــه له ی ن ــه کاردێ، وه ک مه س ــواری تریشــدا ب ــه  زۆر ب ل

زۆر الیه نــی  تریــش. 
رە نگــه  بــۆ ئه وانــه ی کــه  لێکۆڵــه ره وه ی جنــده رن دژوار  بێــت، بــه و پێناســه   ســاده یه ی "جه نده ر" ڕازی 
ــا کۆمه اڵیه تییه کــه ی" ده گه یه نێــت، کــه  ئه مــرۆ لــه  کۆمه ڵگــه ی  بــن، کــه  گوایــه  مانای"رە گــه ز بــه  مان
ئێمــه دا تــا ڕاده یــه ک بــه کاردێ. مانــای له بــری ئــه وه ی بڵێیــن جه نــده ر بڵێیــن "ره گــه ز به مانــا 
کۆمه اڵیه تیه کــه ی" وه ك:١+١ = ٢ مانــای رە گــه ز + کۆمــه ڵ= "ره گــه ز به مانــا کۆمه اڵیه تیه کــه ی". 
ــده ره وه   ــی جه ن ــه ی لێكۆڵه ره وان ــه ن زۆرب ــه ی له الی ــا کۆمه اڵیه تیه ک ــه ز به مان ــی رە گ ــه اڵم به کارهێنان ب
په ســه ند نییــه،  چونکــه  ١ و ١ ) کۆمــه ڵ ورە گــه ز( بــه  شــێوازێکی ســه ربه خۆ لــه  کۆمه ڵگــەدا بوونیــان 
ــه   ــه  ل ــه  ئێم ــان وای ــه وان پێی ــه وه،  ئ ــه ڵ" جیاناکرێت ــه " کۆم ــره ت( ل ــاو و ئاف ــه ز) پی ــای رە گ ــه . مان نی
ــه یه ک  ــه  پێناس ــاره ، چونک ــه واوی نادی ــه  ١ و ١  به ت ــای ٢ ک ــه   و بنه م ــان هه ی ــا ٢ م ــەدا ته نه کۆمه ڵگ
لــه " ڕۆڵ" دیاریکــراو نییــه  و ناکــرێ ته نهــا لــه  رسوشــت و بایۆلۆژیــادا پووختبکرێتــه وه. ئه گــه ر ئێمــه  
ڕازی بیــن بــه م فۆرمولــه  ســاده یه،  ئه وارە نگــه  ڕوانگه یه کــی ســاده ی وه ك بایۆلۆژیــا بڕیاربــدات 
ــه  شــێوه یه کی رە هــا  ــور ب ــه وه  که لت ــه م ڕوانگه ی ــه  ل ــۆرم وه رده گــرن، ک ــه کان چــۆن ف ــه  ڕۆڵ ــه وه ی ک ل
لێکده درێتــه وه  و هیــچ کات مانــاو  به هــا که لتورییــه کان ناخرێنــه  ژێــر پرســیاره وه ؟ ئایــا ئێمــه    
ــه زه   ــی رە گ ــی کۆئه ندامــی زاوزێ ــان ڕۆڵ ــه زه  ی ــی له شــه ، وه ك رە گ ــه ز ڕۆڵ ــی  رە گ ــه ڕۆڵ مه به ســتامن ل
ــوو  ــه  دروســتکردنی هه م ــه  ل ــان ده وری ســه ره کیامن هه ی ــان خۆم ــوری ی ــی رسوشــتی، که لت ــان ڕۆڵ ی
ئــەم ڕۆاڵنــه  بۆرە گــه ز؟ مانــای ئه وەیــە کــە  بیــری ئێمــه  ئــه وه  دیــاری ده کات کــه  چــی پیاوانــەو چیــش 

جه  نــده ر هه ر بــۆ شــیکردنه وه ی 
ژن  پیــاوو  په یوه ندییه کانــی 
به کارنایــه ت،  کۆمه ڵگــەدا  لــه  
ــدا  ــواری تریش ــه  زۆر ب ــو ل به ڵک
مه ســه له ی  وه ک  بــه کاردێ، 
ته مــه ن،  چیــن،  نــه ژاد، 
زۆر  و  ته کنیــك  ته ندروســتی، 

تریــش.  الیه نــی  
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ــا  ــه ز به مان ــری "رە گ ــه  ب ــن ل ــده ر( به کارده هێنی ــێ وشــه ی )جه ن ــان ب ــه م کێشــه یه  ڕزگارم ــه وه ی ل ــۆ ئ ــه . ب ژنانەی
کۆمه اڵیه تیه کــه ی"، بــۆ ئــه وه ی تێگه شــتنی بنه ره تیــامن هه بــێ لــه  ســه رجه م رە هه نده کانــی دروســتبوونی 
ــی  ــن، لێکۆڵه ره وان ــده ر( به کارده هێنی ــه ز )جه ن ــری وشــه یر ە گ ــۆ له ب ــه  ب ــه وه ی ک ــدا. پرســی ئ ــه  کۆمه ڵ ــه ز ل رە گ

ــه ز. ــدات به ره گ ــه ز نای ــه ز خودیرە گ ــدات به رە گ ــده ر ده ی ــه ی جه ن ــه و مانای ــه  ئ ــان وای ــزم پێی فێمێنی
تێگه شــن لــه  جه نــده ر، بیــر، پراکتیــك، دابونه ریــت و بۆچــون ســه باره ت بــه  مــرۆڤ لــه  کۆمه ڵگــەدا وه ك 
ــه وه  تێبگه یــن کــه  داهێنانێکــی مرۆییــه  و له ســه رده مێ له ســه رده مه کاندا  ــاوو ئافــره ت زۆر گرنگــه  ل رە گــه زی پی
ــک  ــچ باوه ڕێ ــای هی ــوە. مان ــان وەرگرت ــه  کۆمه ڵگــەدا فۆرمی ــره ت ل ــاو و ئاف ــه ڕ پی ــه  له م ــه م ڕوانگــه و بۆچوونان ئ
له مــه ڕ مــرۆڤ لــه  کۆمه ڵگــەدا لــه الی خــواوه  نه هاتــوه،  به ڵکــو ئــه وه  بیــری ئێمــه ی مــرۆڤ  دروســتامن کــردووه .

بێگومــان هــه ر شــتێکیش لــه  چــوار چێــوه ی  بیــر و پراکتیــك و دابونه ریــت و بۆچوونــدا بێــت، وه ك داهێنانێکــی 
ــه   ــه م تێگه شــتنه وه  یه ین ســه باره ت ب ــه دوای ئ ــه . کاتێــك ئێمــه  ب ــه و شــایانی گۆران ــه وا شــتێکیرە ها نیی مرۆیــی؛ ئ
ئافــره ت و پیــاو لــه  کۆمه ڵــدا، ئــه وا جه نــده ر  ئــه و په یوه ندییــه  دیکۆتۆمیه کانــی" سیســته می جووته وانــه ” 
ــه    ــه ڕوو، وه ك: ژن  ده بێت ــه  کۆمه ڵگــەدا ده خات ــك ل ــه  پێــی بۆچوونــی خه ڵ ــاو ب ــوان ئافــره ت و پی dikotomin نێ
لــه ش، هه ســت، الواز، ناســه ربه خۆ ، پیــس، بــارودۆخ، تاریکــی، بێفــۆرم، بەرکار...هتــد، بــه اڵم پیــاو ده بێتــه  ڕۆح، 

ــه ر...  ــدار، بک ــی، فۆرم ــك، ڕووناک ــاك، لۆژی ــازا، ســه ربه خۆ، پ ــڵ، ئ ئه ق
له نــاو جه نــده ردا  ئــه وه  ده خوێرێــت که رە گــه ز چ مانایه کــی هه یــه  لــه  ژیانــی  ڕۆژانه مانــدا و  چــۆن ده ســه اڵت 
لــه  په یوه ندییه کانــدا ڕێکده خرێــت. هه روه هــا به هــۆی جه نــده ره وه  ســه یری ئــه و هۆکارانــه  ده که یــن کــه    
ــی  ــن، ســێکس و که مه نه ته وایه ت ــن، ئای ــوان رە گــه زو ده ســه اڵتدا، وه ك چی ــه  نێ ــه ش ل ــه  ل ــۆ تێگه شــن ل گرنگــن ب

و...هتد.
تێگه شــتینی ئێمــه  بۆرە گــه ز کاریگه ریــی هه یــه  له ســه ر ئــه و ده وروبــه ره ی کــه  ئێمــه ی تێــدا ده ژیــن. بــۆ 
ــی  ــه ز چــۆن دروســتده بێ و گۆران ــه  کۆمه ڵگەدارە گ ــه  ل ــه وه ی ک ــێ ســه باره ت ب ــان هه ب ــاری ته واوم ــه وه ی زانی ئ
ــۆ  ــه وه . ب ــه  بکۆڵرێت ــه و کۆمه ڵ ــوری ئ ــت و کلت ــا، دابونه ری ــه ڵ، یاس ــه تی کۆم ــت له سیاس ــت؛ ده بێ ــه ردا دێ به س
ــه  ڕووی یاســاییه وه   ــان ل ــا ژن ــاو؟ ئای ــه  له ســه ر ژن و پی ــه  ل ــان هه ی ــاره  سیاســییه کان  چ کاریگه رییه کی ــه  بری منون
یه کســانن؟ بۆچــی هێرۆسێکســوالیتێت بــه  ئاســایی دێتــه  ئاژمــار لــه  کۆمه ڵگــەدا، بــه اڵم هۆمۆسێســوالیت ئاســایی 
ــاوه ڕی خه ڵــک ســه باره ت  ــه  چــۆن ب ــۆ منون ــه  کۆمه ڵگــه دا چــۆن دروســتده کرێت، ب ــه  ڕاســتی ل ــاوه ڕی ب ــه ؟ ب نیی
بــه  ئایــن دروســتده بێت و به رهه مدێتــه وه ؟ ئه  مانــه  هه مــوی ده کــرێ بــه  پێــی زانســتی  جه نــده ر لیکۆڵینــه وه ی 

ــت. ــاره وه  بکرێ له ب

له ناو جه نده ردا  
ئه وه  ده خوێرنێت 
که رە گه ز چ 
مانایه کی 
هه یه  له  ژیانی  
ڕۆژانه ماندا 
و  چۆن 
ده سه اڵت له  
په یوه ندییه کاندا 
ڕێکده خرێت



ژمارە ١
هاوینی ٢٠١٥  دابڕان

51

خوێندنەوەیەك بۆ كتێبی )داعش كوڕی شەرعیی سەلەفیزم(

خوێندنەوەی: ساالر تاوەگۆزی

    پێشەكی: خولگەكانی كتێبكە
    

ــەرعیی  ــوڕی ش ــش ك ــانی )داع ــب( بەناونیش ــین ئەدی ــۆ )موحس ــتای زانك ــی مامۆس ــردوودا كتێبێك ــەی ڕاب ــەم ڕۆژان  ل
ــەر  ــە ب ــە كەوت ــراژی )١000( دان ــەڕەداو بەتی ــی )١79(الپ ــە دووتوێ ــدادی( ل ــۆ بەغ ــەوە ب ــن حەنبەل ــە ئی ســەلەفیزم، ل
ــۆ داعشــیزم.  ــەران. كتێبەكــە لەســەر ئەركــی نووســەر چــاپ كــراوە كــە خوێندنەوەیەكــی ڕیشــەییانەیە ب دیــدی خوێن
   كتێبەكــەی ئەدیــب لەبنەڕەتــدا توێژینەوەیەكــەو تێیــدا نووســەر خوێندنەوەیەكــی هزری_مێژوویــی بــۆ ســەلەفیزم و 
ــووری  ــڵ و كلت ــوان عەق ــی نێ ــیزم، پەیوەندی ــام و داعش ــی ئیس ــوان ئاین ــی نێ ــا پەیوەندی ــیزم دەكات، هەروەه داعش
ــوان  ــی نێ ــك ملمانێ ــتێت، تاچەندێ ــەوەش دەوەس ــەر ئ ــاوكات لەس ــەوە. ه ــیزم ڕوندەكات ــی و داعش ــتەكی عەرەب دەش
عــەرەب و عەجــەم، ترســی عــەرەب لــە لەدەســتچوونی دەســەاڵت و بەهێزبوونــی پێگــەی عەجــەم لەناوەنــدی دەســەاڵتی 
عەبباســیدا، كاریگــەری هەبــووە لەســەر فۆرمەڵەبــوون و میللیبونــەوەی حەنبەلیــزم كــە ئێســتا لەســەلەفیزم  و دواجاریــش 
ــەالی  ــدا باســكردووە كــە ســەرەكیرینیان ب ــد خولگەیەك ــووەو هەمــوو ئەمانەیشــی لەچەن لەداعشــیزمدا بەرجەســتە ب
ئێمــەوە ئەمانــەن: " داعــش لەنــاو ئیســام، داعــش لــە دەرەوەی ئیســام، ئایــا داعــش خەواریجــن، یــان كــوڕی شــەرعی 
ســەلەفیزم؟، بۆچــی ســەلەفیزم دژی بەحیزبكردنــی ئیســامە؟، ئیســامی سیاســی لەنێــوان ئازادبــوون و ئاوابوونــدا، بینینی 
ئایــن لەئاینــدەدا )ئیســامییەكان و ســیكۆالریزەكردنی سیاســەت(، ئــەوەی ئەركــی هێــزە سیاســییە نامەزهەبیەكانــە، خودا 

لەنێــوان خۆشەویســتی و ڕقــدا، زەمینــەی ڕیفۆرمــی ئاینــی(.
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سەعودیە، بەرهەمهێنەری سەلەفیزم و ئاگرخۆشكەری فیتنەی تایفی
   هەروەهــا توێژینەوەكــە ڕەخنــە لــە ئــەو ڕوانینــە تەقلیدیــە زااڵنــەش دەگرێــت كــە تــا ئێســتا 
بــۆ دیــاردەی داعشــیزم لەئــارادان، قســە لەســەر دروســتبوون و ڕۆڵ و كاریگــەری شانشــینی 
عەرەبســتانی ســعودییە دەكات لەمبارەیــەوە، بەتایبــەت كــە ســعودییە لەالیــەك فیكــری ســەلەفی 
ــی  ــە خەریك ــكردنی ئاگرەك ــۆ خۆش ــر ب ــی ت ــەوە، لەالیەك ــادا باویدەكات ــێ  و لەدونی بەرهەمدێن
توندكردنــەوەی فیتنــەی تایفییــە، ئــەم دوو كردەیــەش پــێ بەپێــی یەكــری توندوتیــژی تایفــی و 
ــتدا  ــی ناوەڕاس ــەی لەرۆژهەاڵت ــەو كواڵن ــەوە ئ ــەم ڕوانگەیەش ــك، ل ــە ترۆپ ــی ئەگەیەنن مەزهەب

ــە دۆخێكــی ئاســایی. ــن دەبێت دەیبینی

داعش لەدەرەوەی ئیسالمدایە یان لەناوەوە ؟
    نووســەری كتێبەكــە بــە گەڕانــەوە بــۆ مێــژووی ئیســام، هەوڵیــداوە خەواریــج و ســەلەفیەكان 
ــدا  ــەی خوێنەران ــیارە جددیی ــەو پرس ــی ئ ــەدوای وەاڵم ــەوە ب ــێنێت و لەوێش ــەر بناس ــە خوێن ب
بچێــت كــەوا دەڵێــت: ئایــا داعــش لــەدەرەوەی ئیســامدایە یــان لەنــاوەوە؟ یــان بــە گوزارشــتی 

ئیســامیەكان: داعــش كافــرن یــان موســوڵامن؟

    بــۆ وەاڵمدانــەوەی ئــەو پرســیارەی ســەرەوە نووســەر ســەرجەم بۆچوونــەكان لەوبارەیــەوە لــە 
دوو ئاراســتەدا بــەم شــێوەیە پۆلێنــدەكات:

   ئاڕاســتەی یەكــەم: كــە زیاتر ئیســامییە )میانەڕەوەكان( بەسیاســی و ناسیاســییانەوە، نوێنەرایەتی 
دەكــەن، ڕایــان وایــە كــە داعــش و داعشــیزم لەئاینــی ئیســامەوە دوورن و هیــچ پەیوەندییەكیــان 
بەئیســامەوە نییــە، زۆرجــار بــە گومــڕا و ئەگــەر زۆر خاتریشــیان بگــرن بەخەواریــج لەقەڵەمیــان 
ــان  ــچ پەیوەندییەكی ــن هی ــەوەی دەڵێ ــان ناڕاســتەخۆ)وەك ئ ــش ڕاســتەوخۆ ی دەدەن و هەندێكی
لەقەڵەمیــان دەدەن و بەكورتــی  بەبەكرێگیــراوی ئەمریــكا و ئیرسائیــل  نییــە(،  بەئیســامەوە 
ــی  ــەوە، هــەر لێرەشــەوەیە موفت ــۆری پیانگێڕیی ــتنەوە بەتی ــە دەیبەس ــەم بۆچوون ــی ئ هەوادارن

ســعودییە شــێخ عەبــدول عەزیــز ئــال شــێخ بەیەكــەم دوژمنــی ئیســامیان لەقەڵەمــدەدات.
    ئاڕاســتەی دووەم: كــە زیاتــر چەپــە ئایدۆلۆژیســتەكان و چــەپ مەرشەبــەكان و ئەوانــەی 
ــە  ــش وەك مومارەس ــڕواو هەمی ــەم وەك ب ــەوە، ه ــان دەبینن ــدا خۆی ــەی ئاین ــەدەرەوەی كای ل
نوێنەرایەتــی دەكــەن. پێیــان وایــە ئەمــەی داعــش دەیكات، هیــچ نییــە جگــە لەتەرجەمەكردنێكی 

ــەی خــودی ئیســام. ــەت پارێزان ئەمان
     لــەدوای خســتنەڕووی بۆچوونــی هــەردوو ئاڕاســتەكەوە توێــژەر لەكۆمێنتێكیــدا پێیوایــە 
ئەگەرچــی ئــەم دوو ئاڕاســتەیە و ئــەم دووجــۆرە لەرەخنەكردن)یەكەمیــان لەداعــش و دووەمیــان 
ــەزۆر ڕوەوە لەیەكدەچــن و دەشــێت  ــەاڵم لەراســتیدا ل ــاوازن، ب لەئیســام( لەرووكەشــدا زۆر جی
بــەدوو دیــوی دراوێــك تەماشــایان بكەیــن و بــەو دوو دەســتە بیانچوێنیــن كــە یەكــری دەشــۆن. 

ــی هــەر دوو ئاڕاســتەكە دەكات.  ــەش و جیاوازەكان ــە هاوب پاشــان هەڵوەســتە لەســەر خاڵ

داعش خەواریجن یان كوڕی شەرعیی سەلەفیزم؟
     لــە دووتوێــی توێژینەوەكەیــدا موحســین ئەدیــب بــە پشتبەســن بەشــیكردنەوەكانی خــۆی و 
عەقــڵ و بەڵگــەی هەڵێنجــراو لــە ســەرچاوەكانی بەردەســتی پرســیارێك تەرحــدەكات و دەڵێــت: 

ئایــا داعــش خەواریجــن، یــان كــوڕی شــەرعی ســەلەفیزم؟
     بێگومــان بــەر لــەوەی نووســەر پرســیارەكەی خــۆی ئاراســتە بــكات و هەوڵــی وەاڵمدانــەوەی 
بــدات زۆرێــك لــە زانایانــی ئاینــی یــان شــێخەكانی عــەرەب وئیســام ئەوەیــان یەكایــی 

ئایا داعش 
لەدەرەوەی 

ئیسالمدایە یان 
لەناوەوە؟ یان 
بە گوزارشتی 
ئیسالمیەكان: 

داعش 
كافرن یان 
موسوڵامن؟
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كردبــووەوە كــە داعشــەكانی ئەمــڕۆ خەواریجەكانــی ســەردەمی ئیاممــی عەلــی و خەلیفەكانــی دوای 
ئــەون، بــەاڵم جیــاواز لــە ئــەم بۆچوونــە موحســین ئەدیــب پێیوایــە داعشــەكان خەواریــج نیــن و بەڵكــو 
ــێ  ــەر س ــۆ ه ــەرارودكاری ب ــیكردنەوەیەكی ب ــد ش ــش چەن ــۆ ئەمەی ــەلەفیزمن و ب ــەرعی س ــوڕی ش ك
گرووپــی خەواریــج و داعــش و ســەلەفیەكان كــردووە. لەوێشــەوە پرســیارێكی گرنــگ ئاراســتە دەكات 
و دەڵێــت: بۆچــی ســەلەفییەكان هەمــوو گروپەكانــی داعــش و قاعیــدە و هاوشــێوەكانیان بەخەواریــج 

دەناســێنن ؟ .

      لەوەاڵمــی پرســیارەكەیدا توێــژەر پێــی وایــە یەكســانكردنی داعــش بــە خەواریــج لەالیــەن 
ئەمانــەن: ســەرەكیرینیان  زۆرە،  هــۆكاری  ســەلەفییەكانەوە 

ســودوەرگرتنە لەپڕەنســیپێكی ماكیاڤیللــی كەلەكتێبــی )میــر(دا ئامــاژەی پێكــردوە: "باشــرین   .١
میكانیــزم بــۆ بەرگــری لەخۆكــردن، هێرشــكردنە"، لێــرەوە بــۆ ئــەوەی خۆیــان بەباوكــی شــەرعی 
داعشــیزم لەقەڵەمنەدرێــن، تۆمەتەكــە لەخۆیــان دووردەخەنــەوە... لەكاتێكــدا، بەهەمــوو پێودانگــەكان 
داعــش كــوڕی شــەرعیی ســەلەفیزمەو خاڵــی هاوبەشــی نێــوان داعــش و ســەلەفیزم زۆر زیاتــرە لــەو 
خاڵــە هاوبەشــانەی كــە لەنێــوان خەواریــج و داعــش و هاوشــێوەكانیدا هەیــە، بەپێچەوانــەوە خاڵــی دژ و 

ــدا زۆر زۆرە. ــش و خەواریج ــوان داع ــە لەنێ پێچەوان
بەخەواریــج لەقەڵەمدانــی داعــش لەالیــەن ســەلەفییەكانەوە، جگــە لــەوەی تۆمەتــی   .٢
ــیفەتی  ــردن و س ــەر نەفرەتك ــاوكات كاری ب ــەوە، ه ــەلەفییەكان دوردەخات ــش لەس ــەلەفیبوونی داع س
لەدیندەرچوینیــان ئاســان دەكات، بەتایبــەت كــە مێــژوو  و ئەدەبیــات و مەوروســی ئاینی)ئــەوەی لەژێــر 
دەســەاڵت و لەســەر داوای دەســەاڵتی سیاســی و ئاینزایــی ئاینی)حەنبەلیــزم( دەوڵەتەكانــی خیافەتــدا 

نورساونەتــەوە( پڕیەتــی لەفەتــوا دژی خەواریــج و بەزەندیــق و لەئایندەرچــوو ســەیركردنیان.
ــژەر  ــج و ســەلەفیەكانەوە توێ ــە خەواری ــی داعــش ب ــی قســەكردنیدا لەســەر پەیوەندی    هــەر لەمیان
لەچەنــد خاڵێكــدا بەڵگەكانــی خــۆی خســتووەتەڕوو، لــە خاڵــی ســێیەمدا دەڵێــت:" خاڵێكــی تــری زۆر 
جەوهــەری، كەداعــش لەخەواریــج تــەواو دووردەخاتــەوە و دەیخاتــە باوەشــی ســەلەفیزمەوە، بریتییــە 
لــەوەی خەواریــج زیاتــر پشــت بەقورئــان دەبەســن لەبیروبۆچونەكانیانــدا و حوكمەكانیــان لەقورئانــەوە 
ــیان  ــە، بەڵگەش ــردن نیی ــی ســزای ڕەجەمك ــان بەحوكم ــج بڕوای ــە خەواری ــۆ منون ــن، هــەر ب دەردەهێن

ئەوەیــە كەئــەم مەســەلەیە لەقورئانــدا نەهاتــوە...".

سەرقاڵیی سەلەفیزم بەسێكس و دەسەاڵتەوە
    موحســین ئەدیــب كێشــەی ســەلەفیزم و وەهابیزمــی بەهــەردوو باڵــە )عیلمــی و جیهاد(یەكەیــەوە 
ــی  ــاب زیهین ــەیە بێحس ــەم دوو كێش ــە ئ ــی وای ــەوەو پێ ــەاڵت(دا كورتكردووەت ــێكس و دەس ــە )س ل
ــی ســەرەكی  ــزم بابەت ــەوەی ســێكس الی ســەلەفیزم و وەهابی ــەر ئ ــەاڵم لەب ــی ســەرقاڵكردوە. ب ئەوان

ــردووە. ــاژەی پێك ــە ئام ــێوەیەكی ڕاگوزەران ــا بەش ــووە، تەنه ــەی نەب توێژینەوەك
    بــەاڵم بەشــێوەیەكی قوڵــر لــە توێژینەوەكەیــدا باســی كێشــەی ئەوانــی لەتــەك دەســەاڵتدا كــردووە. 
ئــەو لــە بەدواداچوونــی ڕیشــەی مێژوویــی كێشــەكەدا لــە دوو ئایكۆنــی گرنگــی ســەلەفیزم و وەهابیــزم 
و داعشــیزمەوە دەســتپێدەكات كــە ئەوانیــش )ئەحمــەدی كــوڕی حەنبــەل و ئیــن تەیمییــە(ن. توێــژەر 
ــەوە دەكات كێشــەی  ــاس ل ــە لەگــەڵ دەســەاڵتدا ب ــەو دوو ئایكۆن ــە رسوشــتی كێشــەی ئ ســەبارەت ب
ئــەوان لەگــەڵ دەســەاڵتێكدا بــوو، كــە ڕەگــەزی عەرەبــی بــوون و بــەداوەت یــان دەشــتەكیەتی تێــدا 
ــۆ ئــەوە بــوو كــە جوگرافیــای خەالفەتــی ئیســامی ببێتــە خاوەنــی  ــان ب كاڵبوبویــەوە، هەمــوو هەوڵی
دەســەاڵتێك كــە تیایــدا ئیســامێكی بــان مێژوویــی _ بــەدەوی دوور لەعەقڵگەرایــی تیایــدا ئامادەبێــت و 
ــە فۆڕمــی  ــە دەرەوەی بازنەكــەوە. ئەمــە ســەبارەت ب ــی و عەجەمــی بكەن ڕەگــەزی دەرەكــی ناعەرەب

كۆنــی ســەلەفیزم و هەڵوێســتی بەرانبــەر بــە دەســەاڵت. 

سەلەفیەكان 
بەئەندازەی 
بچووكی 
عەقڵی خۆیان 
و جیهانبینیان 
دەیانەوێت 
جیهان و عەقڵی 
خەڵك بچووك 
بكەنەوە
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ــكراتر و  ــەوە، زۆر ئاش ــۆی دەبینێت ــدا خ ــە لەوەهابیزم ــەلەفیزم ك ــەی س ــە نوێك ــەاڵت، الی فۆرم ــەلەفیزم و دەس ــوان س ــی نێ ــی زەق ــەاڵم پەیوەندی     ب
ــال ســعوددا)یەكەم و دوەم و ســێیەم و ئــەوەی ئێســتاش(  ڕونــر بەرجەســتە دەبێــت، ئــەم پەیوەندییــەش زۆر بەروونــی لەهــەر چــوار دەوڵەتەكــەی ئ
كــە بەهــاوكاری و موبارەكــی وەهابیــزم دامــەزراون، خــۆی مانیفێســت دەكات. هەروەهــا نووســەر ئــەوەی ڕونكردووەتــەوە كــە موحەممــەدی كــوڕی 
عەبدولوەهــاب بــۆ ســەپاندنی گوتارەكــەی خــۆی و گرتنــە دەســتی دەســەاڵت دەســتدەخاتە ناودەســتی ســەرۆك هۆزێكــەوە، كــە بــەر لەهەمــوو شــتێك 
خۆســەپێن و جەردەبــووە و خەڵكــی ڕوتاندوەتــەوە، یەكێــك لەمەرجــە سەرەكییەكانیشــی لەســەر كــوڕی عەبــدول وەهــاب ئــەوە بــووە، كەرێگــری لــەم 

جەردەییــەی نــەكات.

سەلەفیەت و كوژانەوەی چرای گوندە بچووكەكە
    ســەلەفیەكان بەئەنــدازەی بچووكــی عەقڵــی خۆیــان و جیهانبینیــان دەیانەوێــت جیهــان و عەقڵــی خەڵــك بچــووك بكەنــەوە، بەبــڕوای توێــژەر ئەگــەر 
گلۆبالیزەیشــن جیهانــی كردبێتــە گوندێكــی بچــووك، ئــەوا ســعودیە لەرێــگای هەناردەكردنــی ســەلەفیەتەوە بــۆ جیهــان بەتایبــەت جیهانی)ئیســامی(، 
ــی  ــی باش ــك هاوكارییەك ــد ئامڕازێ ــەوە چەن ــەم ڕوەش ــە دەكات، ل ــدە بچوك ــەو گون ــرای ئ ــەوەی چ ــۆ كوژاندن ــت كار ب ــان نەیەوێ ــت ی ــەوا بیەوێ ئ

ســەلەفییەت و ســعودییە دەكــەن:

    یەكەم: پێشكەوتنی ماس كۆمەنیكەیشن و ماس میدیا.
   دووەم: بەهێزیی ئابوری شانشینی عەرەبستانی سعودی.

   ســێیەم: دواكەوتویــی و بوونــی دەســەاڵتی نادیموكــرات و نیمچــە دیكتاتــۆر و دیكتاتــۆر لەناوچەكــەدا. كــە ئەوانیــش وەك ســعودییەی هاوشــێوەیان 
ــن  ــی ئەمــری مومئینی ــدات و ســەرۆكەكانیان بەوەل ــان ب ــەوەی هــەم شــەرعیەت بەكاركانی ــۆ ئ ــی مەزهەبێكــی وەك ســەلەفیەتە ب ــان بەهەژموون حەزی
بناســێنێت)وەك ئــەوەی مــەال عەبــدول لەتیفــی یەكێــك لەرابەرانــی ســەلەفیەت لەكوردســتان، گلەیــی لەخەڵــك و بەتایبــەت لەئیســامییەكان ئەوەیــە 
كــە مەســعود بەرزانــی ســەرۆكی هەرێمــی كوردســتان بەوەلــی ئەمــری موســوڵامنان نازانــن(، هەروەهــا فتــوا دژی ئــەو هاواڵتیانــەش دەربكــەن كــە 
دەنگــی ناڕەزایــی هەڵدەبــڕن و خۆپیشــاندان دەكــەن، ئــەم میكانیزمــە مەدەنیانــە بەســەرچاوەی فیتنــە و حــەرام لەقەڵــەم بــدەن و شوناســی كافــری و 

ــۆ بكەرەكانیشــیان دەربێنــن. لەدیندەرچوویــی ب
  چــوارەم: شانشــینی ســعودییە بــۆ جیهانیكردنــەوەی ســەلەفیزم، كار لەســەر بوژاندنــەوە و تەغزیەكردنــی ملمانێــی مەزهەبگەرایــی دەکات بەتایبــەت 

لەنێــوان شــیعە و ســوونەدا.
پێنجەم: فێڵ و مەكرێكی گوتاری سەلەفیزم، كەبریتیە لەدژایەتیكردنی )بەحزبكردنی ئیسام(.

بۆچی سەلەفیزم دژی بەحزبكردنی ئیسالمە؟
    هەمیشــە ســەلەفیەكانی پاڵپشــتی دەســەاڵتە ســتەمكارەكانی ناوچەكــە لــە گوتارەكانیانــدا دژایەتــی خۆیــان بــۆ بەحزبیكردنــی ئیســام دەردەبــڕن، 
ــێنیت  ــك بخش ــەر چاوێ ــت:  ئەگ ــامن دەڵێ ــب پێ ــین ئەدی ــەوا موحس ــامە؟ ئ ــی ئیس ــە حزبیكردن ــەلەفیزم دژی ب ــی س ــین بۆچ ــەر بپرس ــرەوە ئەگ لێ
ــان دژی  ــی ئیســامن، ی ــەوان دژی بەحزبكردن ــردوە ئ ــەی وایك ــەو هۆكاران ــت، ئ ــۆت دەردەكەوێ ــانایی ب ــەوا زۆر بەس ــەلەفیەكاندا، ئ ــی س بەئەدەبیات

ــارن: ــی دی ــەوا ســێ  هــۆكار زۆر بەرون ــن، ئ ئیســامی سیاســی ب

حزبایەتی بیدەعەیە، هەموو بیدعەیەكیش گومڕاییە، هەموو گومڕاییەكیش بۆ ئاگری دۆزەخ)دژی نوێگەرین(.  .١
بەحزبكردنی ئیسام، دەبێتە هۆی دروستكردنی دوبەرەكی لەناو ئوومەی ئیسامیدا)دژی بیركردنەوەن(.  .٢

خوای گەورە بەتەنها یەك حزبی هەیە و هەر ئەویش سەردەكەوێت)هەر خۆیان بەراست دەزانن(.  .٣

ــە ئیســامیە سیاســیەكاندا دروســتكردووە،  ــاو حزب ــان لەن ــۆ خۆی ــان ب ــی ئیســام نەیارێكــی زۆری ــان لەســەر حزباندن ــەو بۆچوونانەی    ســەلەفیەكان ب
ــەردوو  ــۆ  ه ــان دەكات ب ــف( ڕابەرایەتی ــدول لەتی ــەال عەب ــە )م ــە ك ــەلەفیە مەدخەلیەكان ــی س ــان دژایەت ــتانی خۆم ــە كوردس ــەش  ل ــرین منوون باش
ــدێ   ــردوە، هەن ــژەر وای ك ــەڕای توێ ــی ئیســام ب ــۆ بەحزبیكردن ــی ســەلەفیزم ب ــی(ن. دژایەتیكردن ــوو، كۆمەڵ ــە ) یەكگرت ــوردی ك ــی ئیســامی ك حیزب
بەناوســیكۆالر، ئــەم هەڵوێســتەی ســەلەفییەكان بەپۆزەتیــڤ بخوێننــەوە، وایدەبینــن كــە ئەمــە لــەوەدا هاوكاریــامن دەكات، كــە ئایــن لەسیاســەت و 
دواجــار لەدەوڵــەت جیابكەینــەوە، بــەاڵم لەراســتیدا ئــەم بۆچوونــە لەوپــەڕی ســاویلكەییەوە دێــت، هــەروەك پێشــامن دەڵێــت ئــەم برادەرانــە هێشــتا 
ــە ئایــن و  ــان وای ــە كــە بڕوای ــەوە نیی ــەر ئ ــای ســەلەفیزم تێنەگەیشــتوون. چونكــە، كاتێــك ســەلەفییەكان، دژی بەحزبكردنــی ئیســامن، لەب لەئەلفــو ب
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دەوڵــەت دوو كایــەی جیــاوازن و دەبێــت ئاوێتــە نەكرێــن... تــەواو پێچەوانــەی ئەمــە ڕاســتە، ســەلەفییەكان نــەك جەخــت لــەوە دەكەنــەوە كــە دەبێــت 
دەوڵــەت شــەریعەت جێبەجــێ  بــكات، بەڵكــو دەشــیانەوێت ئــەو شــەریعەتە، بــەو شــێوەیە جێبەجێبكرێــت كــە زیاتــر لەدوانــزە ســەدە لەمەوبــەر 
ــدەكات.  ــۆی جێبەجێ ــام وەك خ ــە ئیس ــە ك ــرین دەوڵەت ــتا باش ــا ئێس ــەوە، ت ــەالی ئەوان ــعودییە ب ــتانی س ــینی عەرەبس ــرەوە شانش ــراوە، لێ جێبەجێك
ــۆ  ــان ب ــە لەدژایەتیكردنی ــان هەی ــی دیكەی ــان هۆكارێك ــر، ی ــتێكی ت ــە مەبەس ــوو، كەوات ــەت هەب ــن و دەوڵ ــی ئای ــە یەكانەی ــان ب ــە بڕوای ــش ك كاتێكی
ــو  ــە، بەڵك ــازە نیی ــەش بەنیســبەت ســەلەفیزمەوە شــتێكی ت ــە!. وەك وتیشــامن ئەم ــزب بیدعەی ــەوەی حی ــە ل ــش بریتیی ــی ئیســام، ئەوی بەحیزبكردن
ئــەوان دژی هەمــوو شــتێكی نوێــن، بەمنونــە دژایەتــی ســەلەفیەكان  بــۆ حیــزب، هیــچ جیاوازییەكــی نییــە، لەگــەڵ دژایەتیــان بــۆ هونــەرە جوانــەكان و 
داهێنــان و ئــازادی ڕادەربڕیــن و بیركردنــەوەو فــرە بۆچوونــی و مافەكانــی مــرۆڤ و مافەكانــی ژن، دژایەتیــان بــۆ حیــزب، هیــچ جیاوازییەكــی نییــە لەگــەڵ 
ــە زانینــی ئامــڕازە مەدەنییەكانــی وەك خۆپیشــاندان و مانگرتــن و ناڕەزایەتــی دەربڕیــن دژی ســتەم و گەندەڵییەكانــی دەســەاڵت...هتد.  بەكوفــرو فیتن

بۆ سەلەفیەكان دژی بیدعەن؟
    بیدعــە یەكێكــە لــەو چەمكانــەی بــەردەوام بیروهۆشــی مرۆڤــی ســەلەفی داگیرکــردووە، بــەاڵم ڕەنگــە الی زۆربــەی خەڵكــی لــە نهێنــی دژایەتــی 
ســەلەفیزم و وەهابیــزم و داعشــیزمیان بــۆ بیدعــە لــەال ئاشــكرا نەبێــت، ئــەو نهێنیــە بەبــڕوای توێــژەر لەوەدایــە كــە )بیدعــە( عەقڵــامن دەكاتــەوە و 
ئاســۆی بینینــامن فــراوان دەكات، لەبــەر ئەمەیــە ســەلەفیەكان دژی بیدعــەن، هەروەهــا بیدعــە مرۆڤێكــی خــاوەن عەقــڵ و كــراوە بەرهەمدەهێنێــت... 
لەبــەر ئــەوە دژی بیدعــەن تــا موریدەكانیــان لەگــەڵ بیدعــەكاردا بەریــەك نەكــەون، چونكــە ئــەوان، لــەوە دڵنیــان لەگــەڵ بەریەككەوتنیــان لەگــەڵ 
بیدعەكارێكــدا حەقیقــەت و بێتفاقــی فیكــری ئــەوان دەردەكەوێــت. ئــەوان بۆیــە دژی بیدعــەكارن، لەبــەر ئــەوەی توانــای دیالۆگــی زانســتی و فیكریــان 
نییــە، ئــەوان چەندێــك دژی بیدعــەن وەك خواســتێكی دینــی، بەهەمــان ئەنــدازەش دژی بیدعــەن لەبــەر ئــەوەی توانــای تێگەیشــتنی شــتی نوێیــان 
نییــە، وەك دەشــوترێت مــرۆڤ دژی ئەوەیــە كــە نایناســێت، تائێــرەش مەســەلەكە ئاســاییە، بــەاڵم كاتێــك ئاســایی نییــە كــە تــۆ كاری جــدی بكەیــت 
بــۆ ســەپاندنی ئــەم لەرزۆكــی و ناعەقانیەتــەی خــۆت بەســەر كــۆی كۆمەڵــگادا. لێــرەوە، ئــەوان بۆیــە دژی بەحزبكردنــی ئیســامن، تــا ئیســامێكی تــر 

بەجەســتە نەبێــت، كــە جیاوازبێــت لەئیســامەكەی ئــەوان. 

ئاســۆی  دەكاتــەوە و  عەقڵــامن  )بیدعــە(   
ئەمەیــە  لەبــەر  دەكات،  فــراوان  بینینــامن 

بیدعــەن دژی  ســەلەفیەكان 
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ئیسالمی سیاسی وەك كۆیلەی سەلەفیزم
ــەو  ــەت ئ ــەوە، بەتایب ــیدا دەكات ــامی سیاس ــەالی ئیس ــش ب ــیزمدا الیەكی ــەلەفیزم و داعش ــەر س ــەكردن لەس ــاڵ قس ــینەكەیدا لەپ ــە نووس ــژەر ل     توێ
ئیســامیانەی ئیســامیان حزبانــدووە، ئــەو بــاس  لــەوە دەكات ئیشــكالی گــەورەی زۆرێــك لەئیسامیســتە سیاســییەكان لەدوێنــێ  و لەئەمڕۆشــدا ئەوەیــە، 
بەخۆیــان بزانــن، یــان نەزانــن، بەجۆرێــك لــە جــۆرەكان بوونەتــە كۆیلــەی ســەلەفیزم، بێســێودوو كــردن تەســلیمیان بــوون، كێشــەی ئــەوان ئەوەیــە، 

دەیانەوێــت بــەوان و بەخەڵكیــش بڵێــن ئەمــان لــەوان ســەلەفیرن.
    بــەاڵم نووســەر ئــەم نزیكبوونەوەیــە لــە ســەلەفیزم بەزیانبەخــش دادەنێــت، چونكــە  ئیســامی سیاســی )موســوڵامنی مولتەزیمیــش(، بەئەنــدازەی 
نزیكــی لەســەلەفیزمەوە هەمیشــە زیانــی بەخــۆی و بەكۆمەڵــگا و بەبەشــەریەتیش گەیانــدوە، بەئەنــدازەی نزیكــی لەســەلەفیزمەوە بــەرەو داخــران و 
دواكەوتویــی ڕۆشــتوە، بەپێچەوانەشــەوە ڕاســتە. بــۆ منوونــە یەكێــك لــەو هــۆكارە ســەرەكییانەی وادەكات مورســی و ئیخــوان لەمیــرس شكســت بهێنــن، 
ــی  ــك لەهۆكارەكان ــان یەكێ ــی میرس ودا)بێگوم ــەوەی ســەلەفیانەبوو لەئیخوان ــەز و بیركردن ــی ڕەگ ــوو، زۆری و زاڵ ــەوەی ســەلەفییانەیان ب ــی بیركردن زاڵ
بەهێــزی ڕەوتــی ســەلەفی مەدخەلیــش بــووە لەمیــرس(، لەمەشــدا هەنــدێ  جــار مەبەســتیان بــووە ســەلەفییەكان لەخۆیــان ڕازی بكــەن، بــەاڵم هــەر 

دواجــار ســعودییەی شــوانی ســەلەفیزم بەپاڵپشــتی ســەلەفییەكانی میــرس، ئیخوانــی كــردە دەرەوەی مەیدانەكــە و كۆدەتــای بەســەردا كــرد.

ئیسالمییەكان و سیكۆالریزەكردنی سیاسەت
   هەمیشــە گوتــاری ئیســامی سیاســی بــەو ئاراســتەیەدا بــووە كــە خەڵكــی لــەدژی ســیكۆالریزم هانــداوە، ئــەم هاندانــەش لــە دیدێكــی ســەلەفیانەوە 
ــدی چجــای ســیكۆالریزم،  ــووە ئی ــوڵ نەكــردووەو ســەنگەری لێگرت ــەرە ئیســامیەكەی قەب ســەرچاوە دەگرێــت، چونكــە ســەلەفیەت هیچــكات بەرانب
دژایەتیكردنــی ئیســامیەكانی كوردســتانیش بــۆ ســیكۆالریزم درێژكــراوەی ئــەو دیــدە ســەلەفیانەیە. هەندێــك لــە ئــەوان وەك موحســین ئەدیــب باســی 
كــردووە لەئیســامییەكانی كوردســتان زۆر عاشــقی ئــەوەن كــە كۆمەڵــگا لەســەر بنەمــای دوالیزمــەی عەملانــی و ئیســامی دابەشــبكەن، بــەاڵم لەراســتیدا 
ــی نووســەر ئیســامی سیاســی دەبێــت بڕیارێكــی یەكاكــەرەوە  ــە بەبۆچوون ــزە نەكــراوە. بۆی ــە كــە عەملانی ــای ئیســام ئەوەی ــی دونی كێشــەی بنەڕەت

بــدات و بێتــە نــاو فــەزای گشــتییەوە، واز لەبیرۆكــەی داگیركردنــی فــەزای گشــتی بهێنێت)یەكێــك لەئامڕازەكانــی داگیكردنــی فــەزای گشــتی .
ــەوەی كــە  ــان مــاوە، ڕەنگــە ئ ــەدواوەن و زۆری ــەوان هێشــتا زۆر ل ــە ئ ــت ك ــامن دەڵێ ــی ئیســامییەكانی كوردســتان پێ ــەوە واقیعــی حاڵ     بەپێچەوان
ــە ئیســامییەكان زۆرتریــن دەنــگ كۆدەكەنــەوە، باشــرین بەڵگــە بێــت لەســەر ئــەوەی هێشــتا نەیانتوانیــوە سیاســەت  كاندیــدە بانگخوازەكانــی پارت
لەموقــەدەس جیابكەنــەوە، ســنورێك دابنێــن لــە نێــوان گوتــاری دینــی و گوتــاری سیاســیدا، هێشــتا نەیتوانیــوە لەرێــگای بەحــزب بوونیــەوە، مەعریفــەی 

دینــی لــە مەعریفــەی سیاســی جیابكاتــەوە.

  قسەی كۆتایی
   لەكۆتاییــدا، دەڵێــم: كتێبــی )داعــش كــوڕی شــەرعیی ســەلەفیزم( كتێبێكــی بەبایەخــە بــۆ تێگەیشــن لــە ڕیشــەی داعشــیزم و باوكــە شــەرعییەكەی 
كــە ســەلەفیزم و وەهابیزمــە. هەروەهــا بایەخێكــی دیكــەی توێژینەوەكــە لەوەدایــە كــە لەكاتــی خۆیــدا  هاواڵتیانــی تینــووی دیموكراســی و ئــازادی لــە 
كوردســتان لــە مەترســیەكانی بایەخــدان بــە ڕەوتــی ســەلەفیزم بەتایبــەت لەناوجەرگــەی ســولەیامنی ئــازاو ئــازاد دا لەالیــەن حیزبێكــی دەســەاڵتەوە، 

زیاتــر وشــیار دەكاتــەوە.
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لەدایبوونی ئادەمیزاد..... 
لەبارەی چەمكی "پیرۆز"ەوە

ڤینۆس فایەق *

لە كۆمەڵگای ئێمەدا بەدحاڵیبونێكی زۆر لەبارەی 
وشەی )پیرۆز( واتا )مقدس( و دەاللەت و 
ماناكانیەوە هەیە. رەنگە زۆر كەس كە ئەو 
وشەیە دەبیسن یەكسەر بیبەستنەوە بەرەهەندە 
دینیەكەیەوە، لە كاتێكدا لەرووی تێگەیشتنە 
ترادیسیۆنالە رووكەشیەكەی كە بنەمایەكی 
كۆمەاڵیەتی و دینی هەیە وابێت، بەاڵم ئەو 
تێڕوانینە بۆ ئەو چەمكە و دەستنیشانكردنی 
پیرۆزیەكان و دەاللەتەكانی ئەو پیرۆزیە و 
پێوەرەكانی پشتیان پێدەبەستین بۆ ئەوەی شتێك 
بە پیرۆز دەستنیشان بكەین و چۆنیەتی سەپاندنی 
بەسەر ئەوانیردا لە كەسێكەوە بۆ كەسێكی تر 
دەگۆڕدرێت بە پێی دنیابینی و ئاستی بیركردنەوە 
و تێگەیشتنی بۆ ئەو وشەیە بە موجەڕەدی واتا بە 
رووتی دوور لە رەهەندە دینی و فكریەكانی.. 
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خــودی ئــەو تێڕوانیــن و تێگەیشــتنە لــەو وشــەیە و مانــا و دەاللەتەكانــی لــە ســەردەمێكەوە 
بــۆ ســەردەمێكی تــر گۆڕانــكاری بەســەردا دێــت.. ئەمــە جگە لەوەی  تێگەیشــن لــەو چەمكە 
ــە را  بەنــدە بەپەیوەنــدی لەنێــوان یەكــر قەبوڵكــردن و لەیەكــر تێگەیشــن و رێزگرتنیــان ل
و بیــرو بــاوەڕەی جیــاواز و بەتایبــەت تێگەیشــن و قەبوڵكردنــی گۆڕانكاریــە ســەردەمیەكان 
ــە بیركردنــەوە و تێڕوانیــن و هەروەهــا پیناســەكردنەوەی تێــڕم و نــۆرم و بەهــا ئەخاقــی  ل
و كۆمەاڵیەتیــەكان.. چونكــە لــە ئێســتادا و لــە ســایەی سیســتەمی جیهانگیــری و كرانــەوەی 
جیهانــی دەوروبەرمــان بەســەر یەكــدا و بچووكبوونــەوەی مــەوداكان و بــە یاریــدەی هەمــوو 
ــان  ــك گۆڕانكاری ــەكان بەجۆرێ ــی، ئەقڵ ــی ژمارەی ــتەمی جیهان ــا و سیس ــی تەكنەلۆژی هۆكان
بەســەردا هاتــوە كــە رەنگــە نەتوانــی زۆر بــە ئاســانی قەناعــەت بــە منداڵێــك بكەیــت بەوەی 
ــۆ  ــوێ ب ــەوە و گ ــوو پرســیارەكانی نەدەیت ــی هەم ــەر وەاڵم ــە دوو، ئەگ ــەك دەكات ــەك و ی ی
ــەو  ــە را جیاوازەكانــی نەگریــت.. چونكــە ئەشــێ ئ ــز ل هەمــوو ســەرنج و تێیینیەكانــی و رێ
ــدا  ــەك، لەكاتێك ــەوە ی ــەك دەكات ــەك و ی ــە ی ــۆت بســەملێنێت ك ــە جــۆرەكان ب ــك ل بەجۆرێ
ئێمــە لەنــاو بازنەیەكــی پەروەردەیــی داخــراو و تەســكدا تەنهــا فێركراویــن كــە یــەك و یــەك 
ــردۆزی  ــە بی ــەوە، ب ــە كۆمەاڵیەتیەكامنــان بیربكەین ــە بازن ــن دوور ل ــە دوو، فێرنەكراوی دەكات
ــە  ــی ب ــەڵ و پەروەردەكردن ــە كۆم ــەڵ و كاری ب ــەوەی بەكۆم ــەڵ و بیركردن ــە كۆم ــی ب ژیان
ــراوە و  ــەكان دانەن ــەوەی تاك ــەكان و بیركردن ــۆ تاك ــانی ب ــی ئینس ــچ بەهایەك ــەڵ هی كۆم
هیــچ رێزێــك لــە ســەروەری تــاك و كەســایەتی تــاك و جیاوازبوونەكامنــان نەگیــراوە.. هــەر 
ــوە  ــە كەســایەتیەكی ئیاهــی ب ــەدا هەمیشــە پێویســتامن ب ــە كۆمەڵی ــەو هەمــوو ب ــاو ئ لەن
بیكەینــە پیــرۆز و بــە گــەورەی گەورەكانــی بزانیــن ئەگــەر جیاوازیــش بیرمــان كردبێتــەوە.. 
فەیلەســوفی جولەكــەی بــە رەگــەز فەرەنســایی "ئەمیــل دۆركهایــم" لــە میانــی پێناســەكردنی 
ــە  ــووە ل ــتەمێكی یەكگرت ــن سیس ــێ: " ئایی ــەوە دەڵ ــی "پیرۆز"ی ــارەی چەمك ــن"دا لەب "ئایی
كۆمەڵــێ بیروبــاوەڕ و هەڵســوكەوت كــە بــە كۆمەڵێــك شــتی "پیــرۆز"ەوە بەســراوەتەوە. ئەو 
شــتانەش بەچەندیــن جــۆر شــت )حەرامكــراوە( جیادەكرێنــەوە. ئــەم بیروباوەڕانــە هەمــوو 
ئیامنــدارەكان لــە یەكەیەكــی ئەخاقیــدا كۆدەكاتــەوە كــە پێــی دەوتــرێ كڵێســا" )دۆركهایــم 

.)١9١5
ــەم  ــی ل ــەر گوێ ــت، ئەگ ــك دەبێ ــتویەكەدا لەدای ــەدەی بیس ــەم س ــە ل ــتا ك ــی ئیس منداڵێك
ــەكات، هــەروەك  ــە ن ــەو حــەاڵڵ و حەرامكراوان ــە پرســیاری ئ ــن نی ــت، مومكی پێناســەیە بێ
مەحاڵــە لێــت نەپرســێت ئــەو پیرۆزیانــە چیــن كــە حــەاڵڵ و حەرامكراوەكانــی پــێ 
ــۆی  ــا ب ــا كڵێس ــی تەنه ــكات بۆچ ــەوەش ب ــیاری ئ ــە پرس ــەت رەنگ ــەوە؟.. تەنان جیادەكەین
ئەوانــەی  ئــەی  كۆبكاتــەوە،  ئیامنــدارەكان  كــە  ئەخاقــی  یەكەیەكــی  ببێتــە  هەبێــت 
ــەو  ــا ئ ــا كڵێس ــی تەنه ــا بۆچ ــش دەكات، ئای ــیاری ئەخاقی ــار پرس ــا؟ دواج دەرەوەی كڵێس
ــی  ــت؟.. پاشــان چاوەڕوان ــای چــی دێ ــە مان ــان ئەســلەن ئەخــاق ب ــت، ی ــە ئەخاقیەبێ یەك
ئــەوە بكــە پرســیاری ئــەوەش بــكات بۆچــی فانــە شــت یــان كــەس پیــرۆزە؟ بۆچــی شــتێكی 
تــر پیــرۆز نەبێــت؟ بۆچــی تــۆ پیرۆزیەكانــم بــۆ دەستنیشــان بكەیــت؟ بۆچــی خــۆم بڕیــار 

ــد...... ــم؟ هت ــرۆز بزان ــە پی ــت ب ــە ش ــەدەم كام ن
پێناســەكەی دۆركهایــم هێنــد گشــتگیرە هەرئەوەنــدە وشــەی )كڵێســا( بگــۆڕە بــە )مزگــەوت(  
ئــەم پێناســەیە بەكەڵكــی مســوڵامنەكانیش دێــت.. هەڵبەتــە ئــەو دەمــەی دۆركهایــم ئــەم 
ــوە.  ــارەوە دەربڕی ــان لەب ــەوەو ناڕەزایی ــدوە كەســانێكی زۆر رەتیانكردۆت پێناســەیەی راگەیان
ــە  ــە بابەت ــرێتەوە ب ــرۆز( ببەس ــی )پی ــە چەمك ــە ك ــم دژی ئەوەی ــەوەی دۆركهای ــەڵ ئ لەگ
دینیــەكان وچەمكــی )خوداوەنــد(ەوە، بەڵكــوو دەكــرێ شــتی تریــش هەبــن لەســەر زەوی 
كــە شایســتەی ئــەوە بــن ســیفەتی )پیــرۆز( یــان بدرێتــی، وەكــوو )درەخــت، گــوڵ، روبــار 

ــان تەنانــەت شــتێك كــە خۆمــان بەدەســتی خۆمــان دروســتامن كردبێــت(.  ی

" ئایین سیستەمێكی 
یەكگرتووە لە 

كۆمەڵێ بیروباوەڕ 
و هەڵسوكەوت 
كە بە كۆمەڵێك 

شتی "پیرۆز"ەوە 
بەسرتاوەتەوە. 

ئەو شتانەش 
بەچەندین جۆر 

شت )حەرامكراو( 
جیادەكرێنەوە. ئەم 
بیروباوەڕانە هەموو 

ئیامندارەكان لە 
یەكەیەكی ئەخالقیدا 
كۆدەكاتەوە كە پێی 

دەوترێ كڵێسا"
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بــاوەڕی تاكــە كەســی خــۆم وایــە كــە وشــەی )مقــدس( تــەواو وەكــوو )شــەرەف( وایــە، لــەوەدا كــە 
هەردوكیــان دوو بیرۆكــەی خەمڵێــراون واتــا )ئیفتیــرازی(ن، بەمانــای ئــەوەی هــەروەك كــەس نیــە 
ــا كەســێك نیــە لەدایــك بیــت و شــەرەف بــە  لەدایــك بێــت بــێ شــەرەف یــان شــەرفدار بێــت، وات
ناوچەوانیــەوە بێــت كەســێكی تــر نــا، ئــەوە ئێمەیــن شــتێكی ئیفتیرازیــامن لــە هزرماندا دەستنیشــان 
ــە ســیفەتی پیرزیــەوە  ــە ب ــاوە. بەهەمــان شــێوە هیــچ شــتێك نی ــاوی )شــەرەف(مان لێن كــردوە و ن
ــدا  ــە هــزری خۆمان ــن شــتێك ل ــەوە ئێمەی ــرۆز.. ئ ــاوە پی ــان لێن ــن ناوم ــەوە ئێمەی ــت ئ ــك بێ لەدای
دەستنیشــان دەكەیــن و خەســلەتی پیــرۆزی پــێ دەبەخشــین، تــەواو وەكــوو ســەردەمی بتپەرســتی 
كــە ئادەمیــزاد لــە قــوڕ بتــی دروســتكردوە و پاشــان دانیشــتوە پەرســتوویەتی و تەنانــەت قوربانیشــی 

بــۆداوە. 
بەدیوێكــی تــردا تیــوری بەپیرۆزكــردن پەیوەندیەكــی راســتەوخۆی بــە الیەنــی دەروونــی و پێكهاتــەی 
كەســیاتیەكانەوە هەیــە، وەكــوو جۆرێــك لــە دەســتەپاچەیی و بێدەســەاڵتی مرۆڤــەكان بەرانبــەر بــە 
شــتێك، رووداوێــك یــان دیاردەیــەك، بــە واتــای خــۆ بــە كەمزانیــن بەرانبــەر ئــەو شــتەی كــە بــە پیرۆز 
دەستنیشــانی دەكەیــن. یــان هــەروەك لــە مێــژوودا مــرۆڤ كــە دەســەاڵتی بەســەر رووداو و دیــاردە 
رسوشــتیەكاندا نەشــكاوە، ناچــار پەرســتوویەتی. لــە رووی سیاســیەوە كــە رژێمێــك وەكــوو مێگــەل 
ســەیری میللەتێــك دەكات، هەتــا رژێمەكــە و ســەرۆكی رژێمەكــە دەچنــە قاڵبێكــەوە نابێــت كــەس 
توخنیــان بكەوێــت و نازنــاوی )پیــرۆز( یــان بەســەردا ســاخ دەكەنــەوە.. تــەواو وەكــوو پرەنســیپی 
ژیانــی بەكۆمــەڵ كــە پێــی دەڵێیــن عەشــیرەتگەری، كــە هەمیشــە ئەوانیــر لــە ئاســت گــەورە یــان 
ئاغــای عەشــیرەتەكەدا خــۆی بــە نــەزان و گەمــژە و دەســتەپاچە دەزانێــت، تەنهــا بــۆ ئاغــا هەیــە 
ــۆ  ــاندەكات ب ــۆی دەستنیش ــرەوەی خ ــش جێگ ــەر ئەوی ــدات. ه ــر ب ــی ئەوانی ــە چارەنوس ــار ل بڕی
ئــەوەی بەردەوامــی بــە بەگەمژەكردنــی ئەوانیــر بــدات بــۆ ئــەوەی ئــەو سیســتەمە لەناونەچێــت.. 
ــەرهەڵدانی  ــژووی س ــە مێ ــەر ل ــت، ئەگ ــەوە هەبێ ــە دین ــدی ب ــرۆزی پەیوەن ــی پی ــدەی چەمك هێن
ئایینــەكان وردبینــەوە دەبینیــن هەمــوو ئــەو ئاینانــە تەنهــا لــە ناوچەیەكــی دیاریكــراو دەركەوتــوون 
ــا ئەمــرۆ شــڵەژاوترین  ــەو ناوچانەشــن هەت ــە ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت، هــەر ئ كەوتوونەت
ــی  ــدایە چەمك ــەو ناچەیەش ــەر ل ــەوە ، ه ــی و ئاینیی ــی سیاس ــە و ملمانێ ــە رووی كێش ــەن ل ناوچ

ــەوە..  ــان ئاینیەكــەی زەق بۆت ــی ی ــا كۆمەاڵیەتی ــا سیاســیەكەی، چ بەمان ــە مان ــرۆز( چ ب )پی
هێنــدەی ئــەو ئاینانــەی لــەو ناوچەیــەدا هاتــوون بانگەشــە بــۆ خێــر و بەختــەوەری و ئاســوودەیی 
و خۆشەویســتی و دادپــەرەوەری و یەكســانی دەكــەن، هێنــدەی وشــەو پیتەكانــی كتێبــە دینیــەكان 
ــر و نایەكســانی  ــم و زەب ــەدا نائاســوودەیی و زوڵ ــەو ناوچەی ــەوە ل ــێ نورساونەت )ئاســامنیەكان(ی پ
ــە  ــد( و ب ــەی )خوداوەن ــی بیرۆك ــەر مەزنكردن ــەو ناوچەیەشــدا لەبەرانب ــە. هــەر ل ــی هەی و ناتەبای
ــێ  ــی ئەخاقــی و ئینســانی پ ــت و هیــچ بەهایەك ــزاد دادەبەزێ ــی، لــە نرخــی ئادەمی پیرۆزكردن
نــەدراوە..  تاكــە سیســتەمیش كــە ئیشــی جیــددی و تۆكمــە لەســەر ئــەو تیــۆرە دەكات سیســتەمە 
عەرشەتگەرەكانــن، كــە تــازە بەتــازە ئەقــڵ و بیركردنــەوەی ئادەمیــزادەكان داگیردەكــەن و نوقمــی 
گەمژەیــی و دەســتەپاچەییان دەكــەن و لــە ئیرادەیــان دەخــەن بــۆ ئــەوەی بەردەوامــی بــە خۆیــان 
بــدەن..  كەواتــە مەســەلەكە لــە بنەڕەتــدا بیركردنەوەیــە، پاشــان بڕیــاردان، بتوانیــت خــۆت بیــت، 
ــت شــەرم  ــەر جیاوازبووی ــت و ئەگ ــی خــۆت بی ــەوەو دنیابین ــەت بەبیركردن ــی هێڵێكــی تایب خاوەن

نەكەیــت یــان ســڵ نەكەیتــەوە.. 
دەتوانــم بڵێــم لــە ســایەی ئــەو بەهــا و پرنســیپە ئەخاقیانــەی كــە لــە كۆمەڵــگای ئێمــەدا 
ئادەمیــزادی لەســایەدا لەدایــك دەبێــت و پــەروەردە دەبێــت و گــەورە دەبێــت هێشــتا ئادەمیــزاد بــە 
مانــا تەواوەكــەی لەدایــك نەبــوە. ئــەو ئادەمیــزادەی بتوانــێ ببێتــە خــودای خــۆی، بەمانــای ئــەوەی 
خــۆی لــە هەمــوو قۆناغەكانــی ژیانــی خــۆی و لــەو هەمــوو ئەزمونانــەی پێیانــدا تێدەپەڕێــت، بگاتــە 
ئــەو خاڵــەی كــە خــۆی بڕیــار لــەوە بــدات پیرۆزێكــی هەبێــت یــان نــا؟ ئادەمیــزاد لــە كۆمەڵــگای 
ئێمــەدا وەك هەمــوو كۆمەڵگاكانــی ناوچــەی خۆرهەاڵتــی ناوەڕاســت هێشــتا لــە )كۆیلەیــی( رزگاری 

لە رووی سیاسیەوە 
كە رژێمێك وەكوو 
مێگەل سەیری 
میللەتێك دەكات، 
هەتا رژێمەكە و 
سەرۆكی رژێمەكە 
دەچنە قاڵبێكەوە 
نابێت كەس توخنیان 
بكەوێت و نازناوی 
)پیرۆز( یان بەسەردا 
ساخ دەكەنەوە.
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نەبــوە، كۆیایەتــی سیاســی، كۆیایەتــی ئایینــی، كۆیایەتــی ئابــووری و تەنانــەت كۆیایەتــی فكــری.. 
بۆیــە لەوجــۆرە كۆمەڵگایانــە كــە پیــرۆزی تیــا زەقكراوەتــەوە یاســاكان ملكەچــی ئــەو پیرۆزیانــەن 
و دواجــار ئادەمیــزاد ملكەچــی یاســایەكە، كاتێــك هــەر بەنــاوی پیرۆزیــەوە دیــن دەبێتــە بنەمــای 
یاســادانان، ئەمــە خــۆی لەخۆیــدا هیــچ جێگەیــەك بــۆ ئینســانیەتی ئادەمیــزاد ناهێڵێتــەوە و هەمــوو 
ئــەو ئــازادی و مافانــەی دوای ئــەوە لــە یاســای بنچینەییــدا باســی لێــوە دەكــرێ بەتــاڵ دەكاتــەوە.. 
لــە كۆمەڵگاكانــی هاوشــێوەی كۆمەڵــگای ئێمــە، ئادەمیــزاد هەتــا توانــی بتــی دروســتكردو پەرســتی، 
پاشــان بیرۆكــەی ئاینیــی هێنایــە كایــەوە و هەتــا ئێســتا خودایەكــی دانــاوە دەیپەرســتێت، هەڵبەتــە 
ــێك  ــرێ كەس ــاوازن، ئەك ــتی زۆر جی ــە دوو ش ــەو خودای ــتنی ئ ــەك، و پەرس ــە خودای ــان ب باوەڕهێن
بــاوەڕی بــە هێزێكــی بــااڵ هەبێــت كــە ئــەم گەردوونــەی هێناوەتــە كایــەوە، بــەاڵم پەرســتنی ئــەو 
ــۆ  ــە بنەمــا ب ــە كــە دەبێت ــە.. كــە ئــەوەش یەكەمیــن بیرۆكــەی بەپیرۆززانین هێــزە كێشــە گەورەكەی

ــزادەكان..  ــی كەســەكان و ســەركردە و ئادەمی بەپیرۆزكردن
ئــەم كۆمەڵگایانــە وەكــوو مەكینەیــەك وان تەنهــا ئادەمیــزادی كۆیلــە دروســت دەكــەن بــۆ ئــەوەی 
شــتێك بپەرســن، بــۆ ئــەوەی درێــژە بــە مانــەوەی پەرســراو و بەپیرۆزكراوەكــە بــدەن.. دەنــا دونیــا 
و كۆمەڵــگا پێشــكەوتووەكان بەهەمــان قۆناغــدا تێپەڕیــون، بــەاڵم هــەرزوو لــەوە تێگەیشــتوون كــە 
ئەگــەر شــتێك هەبێــت قابیلــی پەرســن و بــە پیرۆززانیــن بێــت ئــەوە خــودی ئادەمیــزاد خۆیەتــی، 
ــە.  ــكی ئادەمیزاددای ــە مێش ــیپەكان ل ــاو پرنس ــوو بەه ــەفەو هەم ــە و فەلس ــوو بیرۆك ــە هەم چونك
ــەوە،  ــە كای ــە هێناویەت ــزە بااڵك ــە هێ ــارەیەی ك ــەو هەس ــەر ئ ــە لەس ــەری ژیان ــزاد خولقێن ئادەمی
خــۆ ئەگــەر ئادەمیــزاد نەبوایــە هەرگیــز ژیــان نەدەبــوو. رەنگــە كەســێك لێــرەدا بڵێــت ئــەو هێــزە 
بااڵیــە ئــەو ئادەمیــزادەی دروســتكردوە، ئــەوەش راســتە، بــەاڵم دواجــار پێــش ئــەوەی ئادەمیــزادی 
دروســتبێت ژیــان هــەر نەبــوو، فكــر و بیركردنــەوە و دنیابینــی و شارســتانی نەبــوون، ئــەوە ئادەمیزاد 
بــوو پــەرەی بــە ژیانــدا و دێ و شــار و واڵت و نیشــتیامنەكانی دروســت كــرد و ئاوەدانــی كردنــەوە. 
ئــەوە ئادەمیزادیــش بــوو بیرۆكــەی سیاســەتی هێنایــە كایــەوە، بیرۆكــەی ئایینــی دروســتكرد. ئــەو 
ــرۆزی  ــە پی ــەوەی ب ــدا ئ ــت و لەگەڵی ــان نامێنێ ــت ژی ــەم هەســارەیەدا نەمێنێ ــزاد ل كاتەشــی ئادەمی

زانیــون دەمــرن.. 
یەكێــك لــە هــەرە دیارتریــن پێناســەكانی )پیــرۆز( ئەوەیــە گوایــا پێچەوانــەی دەســتەواژەی )عەیبــدار 
یــان پیــس بــوو( )مدنــس(ە.. كەواتــە دەبــێ بزانیــن )شــتێك( چــی دەیكاتــە )پیــرۆز(، خەســلەتەكانی 
چیــن؟ بــۆ ئــەوەی شــتەكانی تــر نــاوی )پیســكراو(یان لــێ بنێیــن.. وەكــوو دەنكــە برنجەكانــی كــە 
ــی  ــەاڵم بەپێ ــت... ب ــەوەی شایســتەی خــواردن بێ ــۆ ئ ــەوە ب ــێ جیادەكەین ــری ل ــەرد و خاشــاكی ت ب
رووبــەری بیركردنــەوە و دنیابینــی و قووڵبوونەوەمــان لــە ژیــان، جیاكردنــەوەی پیــرۆزەكان و 
پیســكراوەكان دەبێتــە مەســەلەیەكی رێژەیــی و گــۆڕڕاو بــەو مانایــەی ئــەوەی بــەالی تــۆوە 
پیــرۆزە رەنگــە بــەالی كەســێكی تــرەوە پیــرۆز نەبێــت. شــتێكی زۆر بێامنــا دەبێــت لــەم حاڵەتــەدا 
قانونێــك هەبێــت پیرۆزیــەكان دەستنیشــان بــكات و بیســەپێنێت بەســەر بیركردنەوەمانــدا و ئەگــەر 
پێچەوانــەی ناواخنــی ئــەو قانونــە بیرمــان كــردەوە ســزا بدرێیــن یــان لــە باشــرین حاڵەتــدا دەبێــت 

ــن..  ــان راســتگۆیانە نەڵێی ــن و رای خۆم درۆبكەی
كۆمەڵناســان لــە وردكردنــەوەی مانــاو دەاللەتەكانــی )پیــرۆز( هەمیشــە پەنایــان بــۆ زانســتی 
كۆمەڵناســی ئایینــی بــردوە، چونكــە هەموو كاتێك وشــەی )پیــرۆز( لــە بەكارهێنانە زمانەوانیەكەشــیدا 
دەچێتــەوە نــاو ســیاقە ئاینییەكــەوە.. چونكــە بــەردەوام پێناســەی وشــە و چەمكــی )پیــرۆز( لەنــاو 
پێناســەكانی )دیــن(دا وەردەگیــرێ، بەتەنهــا پێناســەیەكی دوور لــە )ئاییــن( هەتــا ئێســتا نەكــراوە بــۆ 

ناســینەوەی دەاللەتەكانــی چەمكــی )پیــرۆز(.. 
چەمكــی )پیــرۆز( و )پیســكراو( بەپێــی گۆڕانــی كۆمەڵــگا، لــە ســادەییەوە بــۆ ئاڵــۆزی، لــە 
ــۆ  ــەوە ب ــە دیكتاتۆریەت ــەرمایەداری، ل ــۆ س ــتوكاڵیەوە ب ــە كش ــتانیەت، ل ــۆ شارس ــەوە ب هەمەجیەت
دیموكراتیــەت، لــە داخــراوەوە بــۆ كــراوە ... تــاد... دەگۆڕدرێــت و ئــەوەش راســتیەكە دەبێــت دانــی 

 كاتێك هەر بەناوی 
پیرۆزیەوە دین 
دەبێتە بنەمای 

یاسادانان، ئەمە 
خۆی لەخۆیدا 

هیچ جێگەیەك 
بۆ ئینسانیەتی 

ئادەمیزاد ناهێڵێتەوە 
و هەموو ئەو ئازادی 

و مافانەی دوای 
ئەوە لە یاسای 

بنچینەییدا باسی 
لێوە دەكرێ بەتاڵ 

دەكاتەوە.. 
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ــن.  پیابنێی
ــیەكەدا هەرچــی  ــە رووكەش ــە تێگەیشــتنە كۆمەاڵیەتی ــەیتان پیســە. ل ــرۆزە و ش ــە: خــودا پی ــۆ منون ــەوە، ب ــوو جیادەكەن ــس ب ــە پی ــرۆز ل ــەس پی زۆرك
ــن و  ــارەی تێگەیش ــە ب ــی زۆر ل ــن ئاڵۆزیەك ــن، دەبینی ــیحیەت بڕوانی ــژووی مەس ــە مێ ــەر ل ــكراوە.. ئەگ ــە پیس ــی زەمینی ــرۆزە و هەرچ ــامنیە پی ئاس
ــان  ــە گرێبەســت ی ــەكان و هاوســەرگیری چ ب ــە مرۆیی ــە، پەیوەندی ــەوەی هەرچــی لەســەر زەویی ــای ئ ــوە، بەمان ــەو دوو چەمكــە هەب ــی ئ دیاریكردن
ــە  ــەوەش ل ــە ئ ــوە. ك ــرۆز( ب ــە )پی ــی ئاســامنی هەی ــان لەســەر زەوی پەیوەندیەك ــوون، هەرچــی ئاســامنیە ی ــس( ب ــان )پی ــێ گرێبەســت هەمووی بەب

ــوو..  ــەرچاوەی گرتب ــەوە س رەهبانیەت
بــە ســەرهەڵدانی جیهانگیــری گۆڕانــی كۆمەڵــگا و دابەشــبوونی بەســەر هــەردوو فكــری سۆسیالیســتی و ســەرمایەداریدا تێگەیشــتنەكان بــۆ هــەردوو 
چەمكــی )پیــرۆز و پیســكراو(یش گۆڕانــكاری بەســەردا دێــت.. لەگــەڵ ئەوەشــدا هێشــتا كەســانێك یــان هەڵگرانــی بیروباوەڕێكــی تایبــەت هەن كەســێك 

یــان كــرداری كەســێك لــە خانــەی پیــرۆزدا پۆلیــن دەكــەن و ئــەوەی بیروباوەڕێكــی پێچەوانــەی هەبێــت )پیــس= مدنــس( نــاوزەد دەكــەن.
ــە  ــر كراونەت ــەردا ئەوانی ــە بەرانب ــەوە، ل ــدی بەرزكراونەت ــەی خوداوەن ــۆ پل ــزاد هــەن ب ــەدا ئادەمی ــگای ئێم ــە كۆمەڵ ــە ل ــە لەوەدای مەترســیە گەورەك
مێگــەل و لــە ئیرادەخــراو. ئەمــە ترســناكرین جیــاوازی لــە نێــوان كەســە پیــرزەكان و كەســە ئاســاییەكان خوڵقانــدوە، بەجۆرێــك كــە ئەگــەر گەمــژەكان 
نەبــن كەســە پیــرۆزەكان نابــن، بەمجــۆرەش بــەردەوام پــەرە بــە تیــۆری بــە پیرۆززانیــن دەدەن بــە ئامانجــی مانەوەیــان. بەواتــای ئــەوەی بــۆ ئــەوەی 
تــۆ پیــرۆز بیــت دەبێــت مــن گەمــژە بــم و بتپەرســتم.. لەســایەی ئــەم سیستمەشــدا جێگایــەك بــۆ مانــای یەكســانی و دادپــەروەری و ئــازادی بیركردنــەوە 
نامێنێتــەوە.. بەدیوێكــی تــردا بەجۆرێــك بیرۆكــەی خــودا بەســەر ئادەمیزادەكانــدا دەســەپێرێت كــە زۆركــەس لــە مێشــكیدا بیــر لــە كوشــتنی خــودا 
دەكاتــەوە، كــە ئــەوەش ترســناكرین قۆناغەكانــی پەیوەنــدی نێــوان چەمكــی )خــودا( و ئادەمیــزادە. هــەروەك نیتشــە لــە كتێبــی )زەردەشــت ئــاوای 

گــوت( دەڵــێ: "زۆر ســەیرە، ئــەو شــێخە لــەو جەنگەڵــەدا نەیبیســتوە خــودا مــرد؟".. 
مــن لێــرەدا بانگەشــە بــۆ كوشــتنی خــودا ناكــەم، بانگەشــە بۆلەدایكبوونــی ئادەمیزادێــك دەكــەم خــۆی بــە خــودا بزانێــت، خــۆی بڕیــاردەر بێــت و 
ئەقڵــی بەڕێوەبــەری بێــت.. هەتــا یــەك ئادەمیــزاد مابێــت خــۆی بــە خــودا نەزانێــت و كەســێك هەبێــت لــە هزریــدا لەخــۆی كردبێتــە خــودا، ئــەو 
ــەو  ــردوە، چونكــە خــودی ئ ــەو هەســارەیەدا دروســتیان ك ــش خــۆی ل ــی پێ ــە ئادەمیزادەكان ــە ك ــە نی ــەم زەوی ــی ســەر ئ ــزادە شایســتەی ژیان ئادەمی
هێــزە بااڵیــە ئادەمیــزادی دروســتكردوە بــۆ ئــەوەی خاوەنــی خــۆی بێــت، نــەك بــۆ ئــەوەی ببێتــە كۆیلــە و ئادەمیزادێكــی تــری وەكــوو خــۆی یــان 

ــتێت..  ــراو بپەرس ــی خەمڵێ بیرۆكەیەك
بەشــی هــەرە زۆری كێشــە و قەیرانەكــەش لــە وشــە و شــێوازی هۆنینــەوەی دێرەكانــی نێــو كتێبــە ئاینییەكانە )ئاســامنیەكان(ە كــە تــەواوی كۆمەڵگاكانی 
پــێ لغاوكــراوە، بەجۆرێــك ئادەمیــزاد بــە كــەم ئەقــڵ دەزانێــت، زمانێكــی پــڕ لــە هەڕەشــە و ســزا، رێــگا نــادات بــۆ یــەك جاریــش ئادەمیــزاد خــۆی 
بیــر بكاتــەوەو بەهــا ئەخاقیــەكان دەستنیشــان بــكات. خــۆی نــاوی حــەاڵڵ و حەرامــەكان بداتــە شــتەكان. خــۆی خێــر و شــەڕ و دەستنیشــان بــكات.. 
هەمیشــە بــە زمانــی ئاگاداركردنــەوەو هۆشــداریدان و هەڕەشــەكردن قســە. لەگــەڵ ئادەمیــزاد دەكات، رێگــە نــادات ئادەمیــزاد یــەك لەســەر ســەدی 
مێشــكی بەكاربهێنێــت.. ئەمەشــە كــە ئادەمیــزاد دەكاتــە كۆیلــە، بــە كۆیلەیــی دەژی، ژیــان دروســت دەكات، ژیانێكــی كۆیلەیــی دەبەخشــێتە نــەوەكان، 
ــارە و  ــەی پ ــەك كۆیل ــك فەرمانڕەوای ــاوان.. چونكــە وەختێ ــوری ســزا وت ــە تی ــرو ب ــە سیســتەمی زەب ــەاڵم ب ــات، ب ــوە دەب ــی واڵتێكیــش بەڕێ ــە كۆیلەی ب

دەســەاڵت دەبــێ ، ناتوانێــت ئەوانیــر بــە ئــازادی ببینێــت.. 
ــزادن  ــەر ئادەمی ــە ه ــە( چونك ــی پیرۆزیەكان ــزاد )پیرۆزترین ــتەی ئادەمی ــزاد و جەس ــەوا ئادەمی ــم ئ ــرۆز( بزان ــە )پی ــتێك ب ــكات ش ــت ب ــەر پێویس ئەگ
ئەوانــەی بڕیاریــان داوە چــی پیــرۆزە و چــی پیــرۆز نیــە، هــەر ئادەمیــزادە بیردەكاتــەوە و ژیانــی لەســەر ئــەم هەســارەیە دروســتكردوە، ئادەمیــزادە 
زەویــە وشــك و بیابانەكانــی كردۆتــە بەهەشــت بــۆ ژیــان، كەواتــە تەنهــا ئادەمیــزادە كــە دەبێــت )بــە پیــرۆز( بكــرێ.. ئەگــەر دەبێــت شــتێكیش هەبێــت 
نــاوی )پیســكراو یــان مدنــس(ی لــێ بــرێ، ئــەوە هــەر ئادەمیــزاد خۆیەتــی، چونكــە هــەر ئادەمیــزادە چەنــد شــتێكی دەستنیشــانكردوە و نــاوی لێنــاون 

)پیــرۆز( و قانونــی نوســیوەتەوە بــۆ ســزادانی ئــەو كەســانەی لــەو قانونــە الدەدەن و باســی شــتێكی تــر دەكــەن. 
ــرەوە  ــەز و زۆر شــتی ت ــەوە و رەگ ــن و نەت ــاوەڕ، دی ــگ، بیروب ــووس، رەن ــووی نام ــە بیان ــزادەكان ب ــەكان دەكات و ئادەمی ــزادە كاولكاری هــەر ئادەمی
لەناودەبــات. كەواتــە ئەگــەر دوو شــت هەبــن بەنــاوی )پیــرۆز = مقــدس( و )پیســكراو = مدنــس(ەوە ئــەوە هەردووكــی تەنهــا ئادەمیــزاد خۆیەتــی.. 
لــە خراپریــن حاڵەتــدا ئەگــەر پێویســت بــكات شــتێك یــان كەســێك بپەرســتم، ئــەو كەســە دەپەرســتم كــە لەپێنــاو بەختەوركردنــی ئەوانیــردا خــۆی 

بیرچۆتــەوە، بێگومــان ئــەو كەســەش بوونــی نیــە و، دواجــار دەبێــت تەنهــا خــۆم خــودا بــم..

*دەرچووی فەلسەفە، شاعیر و رۆژنامەنوس
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پێغەمبەر ڕاڤەكاری قورئان نییە

خەرسەو مەحمود )میراودەلی(

بــە  ئەوانــەی  شــانی  ســەر  ئەركــی  گرنگریــن  لــە 
ڕەخنەكردنــی ئەقڵــی ئیســامییەوە ســەر قاڵــن كار كردنــە 
لەســەر ئــەو دەقانــەی  لەكەلتــوری ئیســامیدا بــە نــاوی 
فەرمــودەوە هاتــون, لــەو ڕووەوە كــە زۆربــەی ئــەو 
پیادەكردنــی  تێگەیشــن و  بــە  قەیرانانــەی ســەبارەت 
ئاینــی ئیســام لــە ئــارادان, لــەو دەقانــەوە ســەرچاوەیان 
ــون ,  ــاوی حەدیســەوە هات ــە ن ــەی ب ــەو گوتان ــووە. ئ گرت
لــە چەندیــن ڕەهەنــدی هەســتیار و بونیادییــەوە كێشــەو 
ــی ئیســامی دروســتكردووە.  ــۆ ئەقڵ ــان ب ــی گەورەی گرفت
وەك لــە نــاو نیشــانەكەوە دیــارە ,ئــەوەی ئێمــە لــەم 
ــكی  ــە مەبەستامنەتیش ــەم قەیرانان ــەبارەت ب ــەدا س بابەت
بخەینــە ســەر بریتییــە لــە دانانــی فەرمــودە بــە ڕاڤــەكاری 
ــژوی  ــە مێ ــێك ل ــن كەس ــەی یەكەمی ــەو مانای ــان ,ب قورئ
ئیســام و لــە زەمەنــی هاتنــە خــوارەوەی قورئانــەوە, 
ــەری  ــە پێغەمب ــە ل ــت, بریتیی ــی كردبێ ــیری قورئان تەفس
ئاینەكــە .تەفســیرێك كــە گوایــە لەالیــەن چەنــد ئایەتێكی 

ــەوە !!! ــی هێراوەت ــۆ واجببون ــە ب ــەوە بەڵگ قورئان
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بــەر لــەوەی بێینە ســەر ئــەو كێشــە بونیادیانەی ئــەو بۆچونــە نابابەتییە دروســتیاندەكات 
ــە  ــە وەك بەڵگ ــن ك ــە دەدەی ــەو لێكدانەوان ــەوەی ئ ــەوەو ڕەتدان ــی پوچەڵكردن ,هەوڵ
ــە  ــك ب ــد ئایەتێ ــی چەن ــە ماناكردن ــن ل ــە بریتی ــتون ,ك ــێ  بەس ــتیان پ ــڕووەوە پش لەم

ــان  ــد ئایەتێكــی قورئ ــت. چەن ــی تێگەیشــتنەكەیاندا بێ ــە خزمەت ــك ل جۆرێ
یەكــەم: ئایەتــی ژمــارە ٤٣ و ٤٤ ی ســورەتی نەحــل ,كــە تەنیــا بەشــێكیان لەكــۆی ئــەم 
ــوە: "ومــا ارســلنا مــن قبلــك اال  ــە ســیاقەكەی دایانبڕی ــە دەرەوە ,و ل ــە هێناوەت دو ئایەت
رجــاالً نوحــی الیهــم, فاســألوا اهــل الژكــر إن كنتــم التعلمــون . بالبینــات والزبــر , وانزلنــا 
ــن للنــاس مانــزّل إلیهــم و لعلّهــم یتفّكــرون" ,واتــە "لــە پێــش تــۆ تەنهــا  الیــك الژكــر لتبیّ
پیاوانێكــامن ڕەوانــە كــردون كــە وەحیــامن بــۆ كــردون ,ئەگــەر نایشــزانن لە خــاوەن )ژكر( 
ەكان بپرســن )واتــە لــە شــارەزایان( , كــە بەبەڵگــە و كتێبــەوە )ناردومانن(,قورئانیشــامن 
بۆتــۆ دابەزانــد بــۆ ئــەوەی ئەوەیــان بــۆ ڕونبكەیتــەوە كــە بۆیــان نێــردراوە بەڵكــو بیــر 

بكەنــەوە "

چەمكی )الذكر( چی دەگەیەنێت ؟؟
ــألوا  ــە ) فاس ــت , كەوات ــامنیی دێ ــی ئاس ــای كتێب ــە مان ــیاقانەدا ب ــۆرە س ــەم ج ــر( ل )ژك
اهــل الژكر(واتــە پرســیار لــە خاوەنانــی )ژكر(بكــەن كــە ئەهلــی كیتابــن لــە جولەكــەو 

ــیحی.)١( مەس
ئیــن كەســیرەیش دەڵێت)وانزلنــا الیــك الژكــر( مەبەســت پێــی قورئانــە. لــە زۆر شــوێنی 
ــەران  ــی پەیامب ــی كتێب ــە مەبەســت پێ ــووە ك ــر( هات ــی )ژك ــەی قورئانیشــدا چەمك دیك
ــە  ــون" الحجر,9"ئێم ــُه لحافڤ ــاّ ل ــر وان ــا الژك ــا نحــن نزلن ــە:" ان ــۆ منون ــە ب یاخــود قورئان
خۆمــان )ژكــر( مــان ناردۆتــە خــوارەوە و خۆیشــامن پارێــزەری دەبیــن". هەروەهــا "وهــژا 

ژكــر مبــارك انزلنــاە" ئەمــەش )ژكــر( ێكــی پیــرۆزە و ناردومانەتــە خــوارەوە. 
االنبیــا و ,50,"أأنــزل علیــە الژكــر مــن بیننــا؟!", ص, 8 ,"ئایــا لــە نێــوان ئێمــەدا )ژكــر(ی بــۆ 
دابەزیوە؟"."ژلــك نتلــوە علیــك مــن ااڵیــات و الژكــر الحكیــم",ێ ل عمــران 58,"ئەوانــەی 
ــی  ــات و قورئان ــە ئای ــەوە ل ــەرتدا دەیخوێنین ــە بەس ــەن ك ــن ئەوان ــاس دەكەی ــۆت ب ب
حەكیم"."والقــرێ ن ژی اژكــر" ســوێند بــە قورئانــی خــاوەن ژكــر , ئایەتی١ســورەتی 
ــن للنــاس مانــزّل الیهــم":  صــاد, كەواتــە لێــرەدا بــە ڕونیــی دیــارە كــە مەبەســت لــە "لتبیّ
ــی  ــراوە"  مەبەســت پێ ــان دابەزێ ــۆ خەڵكــی كــە بۆی ــەوە ب ــەوە ڕونبكەیت ــەوەی ئ ــۆ ئ ب
ڕوونکردنەوەیــە بــە خــودی قورئانەکــە خــۆی ، ڕوونکردنــەوەی چنــد ئایەتێــک بــە چەنــد 
ئایەتێکــی دیکــە، بــەو پێیــەی )اهــل الژكــر( ی پێــش پێغەمبــەر بەهــۆی کتێبەکانیانــەوە 
ــتە  ــە پەیوەس ــە، بابەتەک ــردەوە. وات ــی ڕووندەک ــۆ خەڵک ــان ب ــوو ئایینی ــان هاتب ــە بۆی ک
بــەوەی کــە لــە کتێبەکانــدا وەحیکــراوە )اال رجــاالً نوحــی الیهم(. بــەو مانایــەی مادامەکی 
تــۆ خاوەنــی )ژكــر( یــت کــە قورئانــە، کەواتــە دەتوانیــت بەهــۆی ئــەم قورئانــەوە و لــە 

ڕێگــەی قورئانەکــە خۆیــەوە بابەتــەکان ڕوونبکەیتــەوە.
دووەم: '' و مــا ینگــق عــن الهــوی ان هــو اال وحــی یوحــی"  النجــم ٣-٤ واتــە: " لــە هــەوا 
و ئــارەزووەوە قســە نــاکات، ئــەوەی دەیڵێــت لــە وەحــی بــەوالوە شــتێکی دیکــە نییــە" 
بەرگریکارانــی موفەســیرێتی پێغەمبــەر دەڵێــن مەبەســت پێــی پێغەمبــەرە، کــە لــە خۆوە 
قســە نــاکات و قســەکانی رسووشــە و ... لــە کاتێکــدا کــە زۆر ڕوونــە کــە مەبەســت بــەو 
ــا  ــووە: " م ــە دا هات ــەم ئایەتان ــش ئ ــە پێ ــە ل ــەد، چونک ــەک محەم ــە ن قســەکەرە قورئان
ــە  ــان ) ک ــە هاوەڵەکەت ــی ٢ ی ســوورەتی نەجــم :" وات ــوی" ئایەت ــم و ماغ چــل صاحبك
محەمــەدە( گومــڕا نەبــووە و ســەری لــێ نەشــێواوە"، ئــەوە ڕاســتە کــە باســی محەمــەد 
دەکات بــەاڵم بــەو هۆیــەوە کــە وەحییەکــە بــۆ ئــەو دابەزیــوە، و خەڵکــی گومانیــان لــە 

ئینب كەسیرەیش 
دەڵێت)وانزلنا الیك الذكر( 

مەبەست پێی قورئانە. 
لە زۆر شوێنی دیكەی 

قورئانیشدا چەمكی )ذكر( 
هاتووە كە مەبەست پێی 
كتێبی پەیامبەران یاخود 

قورئانە بۆ منونە:" انا نحن 
نزلنا الژكر واناّ لُه لحافڤون" 

الحجر,9"ئێمە خۆمان 
)ذكر( مان ناردۆتە خوارەوە 

و خۆیشامن پارێزەری 
دەبین". هەروەها "وهذا 

ذكر مبارك انزلناە" ئەمەش 
)ذكر( ێكی پیرۆزە و 
ناردومانەتە خوارەوە.
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قورئــان خــۆی هەبــووە کــە قســەی پەیامبــەر و جنۆکــە و ئــەو شــتانە بێــت، واتــە کێشــەی خەڵکــی ئــەو کاتــە لەســەر دەقــی قورئــان بــووە، و قورئانیــش 
بــۆ خــۆی پــڕە لــەو جــۆرە بابــەت و مشــتومڕانە، هەروەهــا دوای ئــەم ئایەتانــە باســی جریــل هاتــووە کــە ئــەو ئایەتەکانــی قورئانــی فێرکــردووە " علمــه 
شــدید القــوی " و ئایەتەکانــی دواتــر. لــە کاتێکــدا کــە هیــچ یەکێــک لــە زانایــان بــە هەمــوو ئەوانەشــیانەوە کــە پێیانوایــە فەرمــوودە ڕاڤــەکاری قورئانــە، 

باســیان لــەوە نەکــردووە کــە جریــل حەدیســی بــۆ پەیامبــەر ناردبێــت، هەرگیــز شــتی وا لــە ئارادانییــە!

سێهەم: ئەو ئایەتانەی گوێڕایەڵیکردنی پەیامبەریان لە پاڵ هی خودادا تێدا هاتووە:
"قــل اگیعــوا اللــه " مــن یگــع الرســول فقــد اگاع اللــه", النســا و,80,"ئەو كەســەی گوێڕایەڵــی پەیامبــەر بــكات ئــەوا گوێڕایەڵــی بەڵێنــی خــودای كــردووە".  

واتــە: " بڵــێ فەرمابــەرداری خــودا و فەرمانبــەرداری پەیامبەرەکــە بن"
ــە  ــەوەی گوای ــە بەڵگــەی ئ ــراوە ب ــە ک ــە ئەم ــەر، ک ــۆ پەیامب ــۆ خــودا و جارێکــی دیکــە ب ــک ب ــەوە، جارێ ــارە بوونەت ــەکان دووب ــرەدا فیعل گەرچــی لێ
ــان  ــی ی ــە گوێڕایەڵی ــن ل ــاواز ب ــەی دو جــۆری جی ــەو مانای ــان مەبەســت بێــت، ب گوێڕایەڵیــی خــودا و پەیامبەرەکــەی پێکــەوە باســکرابن و هەردووکی
تەواوكــەری یەكــر بــن. لــە کاتێــک دا کــە مەبەســتەکە زۆر ڕوونــە, و ئــەوە دەگەیەنــێ کــە ئەگــەر ئێــوە دەتانەوێــت گوێڕایەڵــی خــودا بکــەن و لــە 
خۆتانــی ڕازی بکــەن و شــوێ ئایینەکــەی بکــەون، ئــەوا ئایینەکــەی خــودا هــەر ئەوەیــە کــە لــە ڕێگــەی پەیامبەرەکــەوە پێتانگەشــتووە و بریتییــە لــە 

قورئــان.
ــی  ــا گەیاندن ــەڕەت دا تەنی ــە بن ــەر ل ــاڵ پەیامــی خــودادا، چونکــە کاری پەیامب ــە پ ــت ل ــی پەیامــی خــۆی بێ ــەر خاوەن ــە پەیامب ــەوە نیی مەبەســت ئ
ــە  ــەوە وای ــە وەک ئ ــە، ک ــە قورئان ــەدا ک ــە بنەڕەتییەک ــاڵ پەیام ــە پ ــە ل ــی دیک ــی پەیامێک ــە خاوەن ــان خۆکردن ــەوەی ی ــەک ڕوونکردن ــە، ن پەیامەکەی
ــن و  ــە ئایی ــوو شــتێکی پێویســتی ســەبارەت ب ــۆ خــۆی هەم ــان ب ــدا قورئ ــە کاتێک ــاراوە، ل ــە ئ ــەدا بێت ــە بنەڕەتییەک ــاڵ قورئان ــە پ ــە ل قورئانێکــی دیک
ــت لكــم  ــوم أكمل ــت: " الی ــە، چونکــە شــتی کامــڵ کامــر ناکرێ ــەوەی کەموکــوڕی نیی ــەواوکاری و پڕکردن ــە ت ــەوە و پێویســتی ب ــداری ڕوونکردۆت ئایین

ــت. ــەوەی بوێ ــە ڕوونكردن ــرە ک ــک ڕوون ــەوەش گەلێ ــا ل ــدە ٣، هەروەه ــرد" ، ئەملائ ــڵ ک ــەواو و کام ــۆ ت ــم ب ــڕۆ ئایینەکەتان ــە " ئەم ــم" وات دینك
تەرابیشی لەم بارەیەوە دەڵێت:

 " لــە ڕاســتی دا هەندێــک لــەو ئایەتانــەی فەرمــان بــە گوێڕایەڵــی خــودا و پەیامبەرەکــەی دەکــەن، ئاڕاســتەی مورشیکــەکان کــراون، نــەک بــڕواداران. 
ــی  ــی نەبوون ــە حاڵەت ــت. ل ــەی نەبێ ــە پەیامەک ــان ب ــی بڕواهێنانی ــە کات ــا ل ــەن تەنی ــەر بک ــی پەیامب ــە گوێڕایەڵ ــووە ک ــان نەب ــش بۆی مورشیکەکانی
گوێڕایەڵیشــیاندا، واتــە باوەڕنەکردنیانــدا, ئــەوا خــودای فەرمانــکار گۆڕەپانــی پەیامبــەرە فەرمانپێراوەکــەی لــە هەمــوو بەرپرســیارێتیەک دادەماڵێــت و 
تەبــەڕای دەکات. ئەمــەش لــە مەەبســتی ئایەتــی ١٢ی ســورەتی )تغابــن( دا ئاشــکرایە : " و أگیعــوا اللــه و أگیعــوا الرســول فــأن تولیتــم فامنــا علــی رســولنا 

البــاغ املبیــن" کــە " أگیعــوا" لێــرەدا بانگــەوازە بــۆ بڕواهێنــان، کــە ئایەتێکــی پێــش خــۆی لــە هەمــان ســیاقدا ڕووندەکاتــەوە:
" فأمنــوا باللــه و رســوله و النــور الــژی انزلنــا, و اللــه مبــا تعملــون خبیــر " التغایــن 8, " بــاوەڕ بــە خــودا و پەیامبەرەکــەی و ئــەو ڕۆشــناییە بهێنــن کــە 

ناردوومانەتــە خــوارەوە، و خــوداش بــەوەی دەیکــەن ئــاگادارە".)٢( 
کاری پەیامبەر تەنها گەیاندنی قورئانە

" مــا علــی الرســول أاڵ البــاغ" املائــدە 99" پەیامبــەر هیچــی لەســەر نییــە جگــە لــە گەیانــدن" " و أن تولــوا فامنــا علیــك البــاغ", أل عمــران ٢0 " ئەگــەر 
ــأن تولیتــم فاعلمــوا أمنــا علــی رســولنا البــاغ املبیــن" املائــدە 9٢ " خــۆ ئەگــەر پشــتیان  ــا ڕاگەیاندنــت لەســەرە" "  ف ــۆ تەنی ــەوا ت پشــتیان هەڵکــرد ئ

هەڵکــرد ئــەوا بزانــن کــە پەیامبەرەکەمــان تەنیــا هــەر گەیاندنــی ڕوون و ئاشــکرای لەســەرە"
ئــەم ئایەتانــە ئــەوە دەگەیەنــن کــە ئەرکــی پەیامبــەر لــە گەیاندنــی پەیامەکــەدا کۆبۆتــەوە نــەک لــە ڕوونكردنەوەیــدا، بــەو پێیــەی تەنیــا بــە گەیاندنەکە 
فەرمانــی پێکــراوە. لەوانەیــە لێــرەدا بگوترێــت مەەبســت لــە " املبیــن ؛ ڕوونکــەرەوە و ئاشــکراکەر( لــە ئایەتەکــەدا پەیامبــەر بێــت، لــە کاتێکــدا کــە لــە 

چەندیــن شــوێنی قورئــان دا خــودی قورئــان بــە )املبیــن( هاتــووە، بــە واتــای ئــەوەی قورئــان هەمــوو شــتێکی ڕوون کردۆتــەوە.
" ما فرگنا فی الكتاب من شی"االنعام ٣8 " لە کتێبەکەدا لە هیچ شتێكدا کەموکوڕیامن نەکردووە."

" و نزلنــا علیــک الکتــاب تبیانــاً لــکل شــی" النحــل 89 " کتێبەکەشــامن ناردۆتــە ســەرت کــە هەمــوو شــتێک ڕووندەکاتــەوە" . " و تفصیــل کل شــیئ" 
یوســف ١١١ " ... و ڕوونکردنــەوەی وردەکاری هەمــوو شــتێک" و چەنــد ئایەتێکــی دیکــەش. لێــرەدا دەپرســین ؛ ئایــا کتێبێــک بــەم ڕادەیــە شــتەکانی 
ڕوونکردبێتــەوە و باســکردبێت و هیچــی نەهێشــتبێتەوە، گوایــە ڕوونکردنــەوەی بۆچییــە؟! ئاخــۆ شــتی ڕوونكــراوە  ڕوونکردنــەوەی دەوێــت؟! بابەتــی 
ــە ڕوونکردنــەوەی ئــەوەی  ــان بریتییــە ل تێروتەســەل پێویســتی بــەوە هەیــە زیاتــر تێروتەســەل بکرێــت؟! لێرەدایــە کــە نووســەرێک دەڵێــت : " التبی
ــەوە و ئاشــکرا  ــە ڕوونبکرێت ــەوە نیی ــدا ئاشــکرایە پێویســتی ب ــە خــودی خۆی ــەو شــتەش کــە ل ــەوە هەبێــت. ئ ــە ئاشــکراکردن و ڕوونکردن پێویســتی ب

بکرێــت، ئەگــەر نــا دەبێتــە زیــادە لــە قســە کردنــدا و زۆر بڵێییەکــی ناپێویســت.

خــودای بێگــەردو بــااڵش کتێبەکــەی بــە وردی و تۆکمەیــی ناردۆتــە خــوارەوە کــە بــواری تێــدا نییــە بــۆ لەغــوو شــتی زیــادە، لەبەرئــەوە ڕووونکردنــەوە 
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و ڕوونبێــژی )البیــان( تێیــدا چیــر ڕوونکردنــەوەی ناوێــت... ئــەوەش کــە پێویســتی بــە ڕوونکردنــەوە نەبێــت بــواری ڕوونکردنــەوەی تێــدا نییــە". )٣(

" و لقد یرسنا القرێ ن للذکر فهل من مّژکر"القمر ١7
واتــە" بــە دڵنیاییــەوە قورئامنــان ئاســانکردووە بــۆ تێگەشــن دە ئیــر کەســێک هەیــە هەوڵــی تێگەشــن بــدات؟" " أفــا یتدبــرون القــرێ ن أم علــی قلــوب 
أقفالهــا" محمــد ٢٤ . واتــە:" ئــەوە بــۆ لــە قورئــان وردنابنــەوە یــان ئەوەتــا دڵەکانیــان کڵۆمــدراوە؟" لــەم دوو ئایەتــەی دواییشــەوە ئــەوە دەردەکــەوێ کە 
قورئــان تێگەشــتنی ئاســانە، تەنیــا ئەوەنــدەی دەوێــت کەســێک بیخوێنێتــەوە و بــەس! کەواتــە لێــرەدا هیــچ بــاس لــەوە نەکــراوە کــە ئــەی موســوڵامنان 

ئەگــەر نەتانتوانــی لــە قورئــان تێبگــەن ئــەوا بگەڕێنــەوە بــۆ الی پێغەمبــەر هەتــا بۆتــان ڕوون بکاتــەوە!

ئەو قەیرانانەی لە تەفسیری قورئان و ) ڕوونکردنەوە( ی لە ڕێگەی فەرموودەوە کەوتوونەتەوە :
ــدەدا  ــەم نێوەن ــە ل ــەوەی ک ــر ل ــڵ, و ڕێگ ــە ئەق ــەردەم تەفســیرکرن ب ــەورەی ب ــە ئاســتەنگێکی گ ــوودە، دەبێت ــە فەرم ــان ب یەکەم:تەفســیرکردنی قورئ
بۆچوونێــک بگوترێــت کــە ناکــۆک بێــت بــەو فەرموودانــە. هەروەهــا ئەمجــۆرە تەفســیرکردنە، بــەو پێیــەی دراوەتــە پــاڵ پەیامبــەر تەقدیــس کــراوە. 
ــاوی فەرمــوودەوە هاتــوون، بــەاڵم  ــە ن ــان هەیــە کــە ب ــاواز و ناکــۆک بــەم جــۆرە دەقانەی بــەو مانایــەی گەرچــی موفەســیرە کۆنــەکان تەفســیری جی
ــەوە! کــە ئەمــەش پاڕادۆكســێكی ناچاریــی دروســت دەکات. هەروەهــا تەفســیرەکانیش  ــەوە هــەر دەبێــت بنوورسێن بەهــۆی پیرۆزیــی فەرموودەکان

ــراوان دەکات. ــەورە و  ف ــوودە گ بێه
تەفســیر کــردن بــە فەرمــوودە، دۆخێکــی دروســتکردووە کــە تــا ڕۆژگاری ئەمڕۆشــامن خەڵکــی ســڵ لــەوە دەکەنــەوە لــە ڕێگــەی ئەقــڵ و وردبوونــەوە 
و تەئویلــەوە تەفســیری بکــەن، واتــە تەفســیر کــردن بــە ئەقــڵ و بۆچــوون کــە نــارساوە بــە " التفســیر بالــرأی" هێشــتا هــەر بێــزراو وقەبوڵنەکــراوە 
لەبەرامبــەر تەفســیرکردن بــە فەرمــوودە کــە بــە " التفســیر باملأپــور" نــارساوە, و چەندیــن دەقیــش بــە نــاوی خــودی فەرمــوودە خۆیــەوە ســەبارەت 
بــە ترســناکیی تەفســیری ئەقڵیــی بوونــی هەیــە. بێگومــان ئەگــەر ڕێگــە بــە تەفســیری ئەقڵییــش بدرێــت ئــەوا ســنوورەکەی زۆر تەســک دەکرێتــەوە!

دووەم: ســەرجەم زانایانــی ئیســام و موفەســیرەکانی قورئانیــش بــە کــۆن و نوێــوە، کۆکــن لەســە ئــەوەی کــە عەرەبــی ســەردەمی هاتنــە خــوارەوەی 
قورئــان  عەرەبییەکەیــان پــاراو و پوخــت و بەهێــز بــووە و قورئــان بــە زمانــی ئــەوان دابەزیــوە، هــەر ئەمەشــە هــۆکاری کاریگەربوونیــان بــە قورئــان 
لــە ســۆنگەی ئــەو بەالغەتــەوەی کــە هەیەتــی، واتــە ئــەوان لــەم زمــان و بەالغەتــەی قورئــان بــە باشــی تێگەشــتوون و هیــچ ئیشــکالێکیان بــۆ دروســت 
ــە گوێگرتــن لێــی  ــان کــە ب ــە کاتێکــدا کــە ئەوەنــدە ڕوونبــووە لەالی ــان ڕونبكاتــەوە!؟ ل ــەر بێــت و بۆی نەبــووە، ئیــدی بۆچــی كەســێكی وەك پێغەمب
یەکســەر کەوتوونەتــە ژێــر کاریگەرییــەوە. هەروەهــا ئەگــەر ئــەم قورئانــە ئەوەنــدە ڕوون نەبوایــە لــە الیــان ئیرچــۆن تەحەدایــان دەکــرد و ڕەخنەیــان 

لــێ دەگــرت و ... تادوایــی.
ــە  ــوو وشــەیەکی!( پێویســتی ب ــو هەم ــی )بەڵك ــوو دێڕێک ــەگات و هەم ــی تێن ــە باشــی لێ ــە ب ــکات ک ــک ب ــرۆڤ تەحــەددای کتێبێ ئاخــۆ دەشــێت م

ــەوە؟!! ــەن پەیامبەرەكەی ــە الی ــت ل ــەوە بێ ڕوونکردن

ــیری  ــە تەفس ــت ک ــۆت دەردەکەوێ ــاوەاڵن و ... ب ــەر و ه ــاڵ پەیامب ــە پ ــە دراونەت ــیرانەوە ک ــۆرە تەفس ــەو ج ــەوەی  ئ ــی خوێندن ــە ئەنجام ــێیەم: ل س
ــتەقینەکە  ــە ڕاس ــە مەفهوم ــو ل ــۆت, بەڵك ــەن ب ــان ناك ــەوە، و تێگەیشــن ئاس ــۆ ڕوون ناکەن ــەك هــەر هیچــت ب ــەکان , ن ــەی هــەرە زۆری ئایەت زۆرب
دوورت دەخەنــەوە و بــەالی بابەتــی دیکــەدا پەلکێشــت دەکــەن کــە هیــچ پەیوەندییەکیــان بــە باتــە بنەڕەتییەکــەوە نییــە کــە بابەتــی ئایەتەکانــە. واتــە 
ڕووبــەڕووی چەندیــن لێکدانــەوەی ناکــۆک و نەگونجــاو بــە مەفهومــی ئایەتــەکان دەبینــەوە, لەمــەش ســەیرتر ئەوەیــە کــە ڕووبــەڕووی ناکۆکیــی لــە 

نێــوان خــودی تەفســیری نێــوان فەرمــوودەکان خۆیــان دەبیتــەوە!

چــوارەم: زۆرێــک لــەو تەفســیرانە لەپــاڵ ئــەوەدا کــە هیچــت بــۆ ڕوون ناکەنــەوە زۆر ســادەن، بــە ڕادەیــەک کــە مــرۆڤ ســەری ســوڕدەمێنێ کــە چــۆن 
پەیامبــەر یــان هــاوەاڵن یاخــود تابیعیــن بــەم شــێوەیە و بــەو ســادەییە قســەیان لەســەر مانــا و تەفســیری ئایەتــەکان کــردووە!؟

پێنجــەم: باســکردنی چەندیــن بابــەت کــە بــە هیــچ شــێوەیەک لەگــەڵ لۆژیکــی قورئــان وئاییــن خۆیــدا یەکناگرنــەوە, ئیــدی لــە باسوخواســی خورافییەوە 
ــەوە  ــە تەورات ــە ل ــک ک ــەت بابەتگەلێ ــاواز، تەنان ــی جی ــک بابەت ــە گەلێ ــەبارەت ب ــەمەرە س ــەیر و س ــی س ــۆر باس ــن ج ــە چەندی ــا دەگات ب ــرە ت بیگ
ــی  ــە بەناوبانگەکان ــە بابەت ــە ل ــەت ک ــن باب ــدراوە، چەندی ــان لێ ــی دیکەی ــلیم و ئەوان ــاری و موس ــەحیحی بوخ ــوودەی س ــۆری فەرم ــوازراون و م خ
تەوراتــن کەچــی گوایــە پەیامبــەر وەک ڕوونکردنــەوەی قورئــان بــۆی بــاس کردوویــن. بــۆ دڵنیابــوون لــە ئامادەگیــی ئــەم خاڵــە نێگەتیڤانــە لــەو جــۆرە 
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تەفســیرانەدا دەکرێــت تەفســیرەکەی ) ابــن کـــپیر( وەک منونــە وەربگیــردرێ، بــەو پێیــەی لەمــڕۆدا 
لەبــەر بــاو ترینــی ئــەو تەفســیرانەیە كــە لــە ڕێگــەی فەرمــودەوە تەفســیر ئەنجامــدەدەن , تەنانــەت ئــەم تەفســیرەی )ابــن كپیــر( بــۆ زمانــی كــوردی 
وەرگێڕدراوە.ئیگنــاز گۆڵــد زیهــەر دەڵێت"ســەبارەت بــە تەفســیری )مأپــور( بــۆ قورئــان )واتــە تەفســیری پەیامبــەر و ســەحابە..( , شــتێك لــە ئــارادا نییــە 
كــە بەیەكەیەكــی تــەواو یاخــود بونێكــی ئامــادە نــاوزەدی بكەین,لــەو ڕووەوە كــە دەربــارەی تەفســیركردنی یــەك شــوێنی دیاریكــراو, بۆچونگەلێكــی 
ناكــۆك لەالیــان هاوەاڵنــەوە بــەدی دەكەیــت, زۆربــەی جاریــش لەالیەكــەوە ناكۆكــن لەگــەڵ یەكــردا , لــە الیەكــی دیكەشــەوە لــە ماناكانــی یــەك وشــە 
یاخــود یــەك ڕســتەدا بۆچونگەلــی جیــاواز دەدرێتــە پــاڵ یــەك ســەحابی دیاریكــراو")٤( . مەبەســتی ئەوەیــە ئێمــە نازانیــن كامەیــان هەڵبژێریــن , و لــە 

گەیشــن بــە تەفســیردا ناگەینــە بــەر چــاو رونیــی .
ــاری  ــو مەرجێكــی تایبــەت كــە خوازی ــە لەســەر هەبونــی هەل ــە ئاراوە,بەڵگەیەكــی ڕون ــان, هاتۆت ــۆ قورئ ــاوی تەفســیری پەیامبــەرەوە ب ــە ن ئــەوەی ب
ئــەوە بــووە ئــەم گوتانــە بــە نــاوی تەفســیرەوە بدرێنــە پــاڵ پەیامبــەر " ئێمــە لــەو بــاوەڕەدا نیــن كــە پەیامبــەر بــە هیــچ شــێوەیەك پێویســتی بــە 
تەفســیركردنی وەحــی هەبوبێــت, لــەو ســۆنگەیەوە كــە ئــەوەی لــە وەحیــدا هاتــووە بــە ڕادەی پێویســت ئاشــكراو ڕونــە, بــە زۆری پەیوەســتبووە بــە 
هەلومەرجێــك كــە هــاوەاڵن تێیانــدا ژیــاون. بەڵكــو موســڵامنان, دوای تێپەڕینــی كات و گۆڕانــی بارودۆخیــان بــەو شــێوەیەی بینیــامن, هاتونەتــە ســەر 
ئــەو بــاوەڕەی كــە قورئــان لــە خــودی خۆیــدا بــەس نییــە بــۆ دەســتەبەر كردنــی ئــەو چارەســەرانەی كــە ئاینــی دەزگایــی دەیانخوازێــت, لەبــەر ئــەوە 

ئــەو گوتانەیــان دایــە پاڵــی ئــەو و هاوەاڵنیــش, كــە پێیانوابــووە تەواوكــەری ئــەم " كەموكوڕییە"یــە)5(
یەكێكــی دیكــە لــەو جــۆرە لێكدانەوانــەی كــە پەیامبــەر دەخاتــە پــاڵ خــودا, و دەیــكات بــە هاوبەشــی ئــەو  لــە خاوەندارێتــی پەیامەكــەدا, بریتییــە 
لــە ماناكردنــی چەمكــی )حكمــە( بــە ســوننەت و بــە حەدیــس, كــە لەپــاڵ چەمكــی )كتاب:قــرێ ن( دا هاتــووە, كــە ئــەم بابەتــەش چەنــد جارێــك لــە 
قورئانــدا دوبــارە بۆتــەوە, واتــە مادامەكــی خــودا باســی )كتــاب( دەكات و لــە پاڵیشــدا باســی )حكمــە( دەكات و واویــان لــە نێوانــدا هەیــە, كەواتــە 
دەبــێ  ئــەو حیكمەتــە مەبەســت پێــی حیكمەتــی پەیامبــەر بێــت كــە لــە فەرمودەكانــی و ) تەفســیرەكەی بــۆ قورئــان دا ( پەنهانــە !! كــە لــە ڕاســتیدا 
ــس,   ــۆ حەدی ــەوە ب ــە قورئان ــە ل ــە( ی ــتنەوەی )حكم ــان, گواس ــە قورئ ــە ل ــە(ە ی ــكرای )حكم ــی ئاش ــتنە, نەفیكردنێك ــت و تێگەیش ــۆرە هەڵوێس ئەمج
ســەندنەوەی لــە خــوداو بەخشــینیەتی بــە پەیامبــەر بــە شــێوەیەكی زۆرەملــێ , كــە تەفســیری پەیامبــەر و هــاوەاڵن و تابیعیــن بــۆ ئــەو ئایەتانــەی كــە 

چەمكــی )حكمــە( یــان تێدایــە, ئــەم جــۆرە كارەســاتەیان ناوەتــەوە!!!
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