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بەشی یەكەم
ئایین و حوكومەت لە هندستان

تەنیا  )سیكۆالریزاسیۆن(،  بەعەلمانیكردن  گرنگە  زۆر 
چەمكێكی نكۆڵیكەر نەبێت، بەڵكو بونیادنەر بێت، واتە تەنیا 
ڕەخنە لە سیستمی ئایینی نەگرێت و ڕەتینەكاتەوە، بەڵكو 

ئاماژەیەك بێت بۆ ناوەڕۆكێكی ئەرێنی1
هندستانە،  مێژوویی  ئەزموونی  بابەتە  ئەم  سەلمێنەری 
چونكە لە ئێستادا زۆرێك لە بیرمەندانی سیكۆالری ئەو واڵتە 
لەوبڕوایەدان، كە وێڕای پێداگرتن لەسەر چەمكی دادپەروەریی 
كۆمەاڵیەتی، ڕەچاوكردنی مافی دیموكراسییانەی تاكەكەس و 
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هەڵوەشاندنەوەی ئەو هەاڵواردنانە، كە ڕیشەیان لە نەریتە 
ئایینییەكاندایە، تێگەیشتنێكی ڕوونتر لە جیهانبینیی عەلمانی 
بەدەستەوەبدەن. هاوتەریب لەگەڵ بەرزبوونەوەی ناكۆكی و 
توندوتیژییە ئایینییەكانی هندستان، لە سی ساڵی ڕابردوودا، 
ئەو شێوە خوێندنەوە و تێگەیشتنە ڕیشەناسانە لە عەلمانییەت 
ئەمەش  تەوەرەكان.  مشتومڕئامێزترین  لە  یەكێك  بووەتە 
كەمتر  فارسییەكاندا  سەرچاوە  لە  هەستدەكرێت،  بابەتێكە 

سەرنجی دراوەتێ.
ئەم نووسینەی بەردەستتان، وەاڵمێكە بۆ ئەو پێویستییە 
الیەنی  بەرجەستەكردنی  و  ئ��اوڕدان��ەوە  بۆ  هەوڵێكیشە،  و 
ئاڵۆزی  تایبەت و  لە ژینگەی  ئەرێنیی چەمكی عەلمانییەت، 
هندستاندا. لێكۆڵینەوە و خستنەڕووی وەها بابەتێك، نەك تەنیا 
بۆ ناسینی زیاتری ڕەوتی مێژوویی عەلمانییەت، لەو واڵتەدا 
بەسوودە، بەڵكو مەبەستیش ئەوەیە لەم ڕێگەیەوە، كەڵك لە 
كە  وەربگیرێت،  كۆمەڵگەیەك  دەستكەوتەكانی  و  ئەزموون 
لە چەندین  بیركردنەوەیەی،  ئەو جۆرە  نزیكەی سەدەیەكە 

شكڵدا پێناسە و ئەزموون كردووە.
 ه��ەرچ��ەن��دە ب��ە ه��ی��چ ج��ۆرێ��ك ن��اك��رێ��ت ئ���ەو دۆخ��ە 
كۆمەاڵیەتی، سیاسی و مێژووییەی هندستان، كە لە الیەك 
لە  و  سیكۆالریزم  ئەندێشەی  دەرك��ەوت��ن��ی  ب��ووەت��ەه��ۆی 
لێكەوتووەتەوە،  بەخۆی  تایبەت  قەیرانی  دیكەوە،  الیەكی 
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بەسەر كۆمەڵگەكانی دیكەدا بگشتێنین، بەاڵم ئەزموونەكانی 
ئەو دوو ڕەوتە دژ بەیەكە ڕێنموونییەكە بۆ كۆمەڵگەكانی 
تر،  بەتایبەت كۆمەڵگەی ڕووناكبیریی ئێران، كە لە هەوڵی 

دۆزینەوە و چۆنییەتی بنیاتنانی سیستمێكی سیكۆالردان.

ئەم نووسراوە لە 8 بەشدا ئامادەكراوە، بریتین لە:
ب��ە سەر  ی��ەك��ەم: س��ەرەت��ا چ��اوێ��ك دەخشێنین  ب��ەش��ی 
تایبەتمەندییە گشتییەكانی كۆمەڵگەی هندستان، دواتر باس 
هندستاندا  مۆدێرنی  كۆمەڵگەی  لە  عەلمانییەت  چییەتیی  لە 
دەك��ەی��ن. ه��ەروەه��ا بە ڕەچ��اوك��ردن��ی ه��ۆك��ارە كولتووری، 
لە  باس  هندستان،  مێژووییەكانی  و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی، 
بەربەستەكانی عەلمانییەت لەو واڵتەدا دەكەین. ئەو بەربەستانە 
بەاڵم  ڕوونكراونەتەوە،  گاندیدا،  ئەخالقی  سیكۆالریزمی  لە 
و  ئایین  ئاوێتەنەكردنی  ب��ۆ  گ��ان��دی  خواستی  س����ەرەڕای 
گاندی(  ئەخالقیی  )سیكۆالریزمی  ئەنجامدا  سیاسەت،لە 
بەردەوامبوونی هەندێك لە هەاڵواردنە ئایینییەكانی لێكەوتەوە.
 بەشی دووەم: ئەم بەشە بە شیكردنەوەیەك سەبارەت 
گاندی  ئەخالقیی  سیكۆالریزمی  دەرهاویشتەكانی  ب��ە 
دەستپێدەكات، تا لەو ڕێگایەوە لەو قەیرانە بكۆڵینەوە، كە 
بەهۆی ئەو چەمكەوە سەریهەڵداوە، هەروەها بابەتیبوونی 
ب��خ��ەی��ن��ەڕوو.  گ���ەردوون���ی  چەمكێكی  وەك  عەلمانییەت 
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ڕووناكبیرانی  لە  دەستە  ئەو  هەڵوێستەكانی  بەدوایشیدا 
نەریتەكان دەكەن،  لە  هندستان شیدەكەینەوە، كە داكۆكی 
تایبەتمەندییەكانی  بە  پشتبەستن  بە  دەستەیە  ئەو  چونكە 
سنورداردەكەنەوە،  سیكۆالریزم  واڵتەكەیان،  كۆمەڵگەی 
بە بازنەیەكی داخراوی جوگرافیایی )ڕۆژئاوا( و نكۆڵی لە 
هاتنەدی و چەسپاندی سیكۆالریزم لە واڵتەكەیاندا دەكەن.

سیكۆالرەكان  ڕووناكبیرە  دەستەیەدا  ئەو  بەرامبەر  لە 
دەبینین، كە بە پشتبەستن بە پێداویستییە كۆمەاڵیەتییەكانی 
بەعەلمانیكردن، وەك ئازادییەكانی تاك و یەكسانیی مافی 
هاوواڵتییان، جەخت لە گەردوونیبوونی ئەو تایبەتمەندییانە 
ج��ۆرە  ئ��ەو دوو  ب��ەراوردك��ردن��ی  ل��ە  ئامانج  دەك���ەن���ەوە. 
بیركردنەوە و ئەندێشەیە، ناسینی چارەسەرە جیاوازەكانی 
ئێستا  قەیرانەی  لەو  دەرب��ازب��وون  بۆ  الیەنەیە،  دوو  ئەو 
بۆ  گ��ەڕان��ەوە  نەریتەكان،  الیەنگرانی  چونكە  ل��ەئ��ارادای��ە، 
سیكۆالرەكانیش  دەبینن،  چ��ارەس��ەر  بە  ئایینی  ئەخالقی 
چەسپاندنی زیاتری دیموكراسی، لە كۆمەڵگە بە تاكەڕێگەی 
دەرچوون لەو قەیرانە ناودەبەن. ئەوەی، كە دەبێت پشت 
ببەستین،  بیركردنەوە  جۆرە  دوو  لەم  كام  پێشنیازی  بە 

تەوەری كۆتایی باسی ئەو بەشەیە.
 بەشی سێیەم: تایبەتە بە یاسا و ڕێوشوێنەكانی ڤیشنۆ 
گوپتا كائوتیلیا، كە بە چاناكیا ناسراوە، لەنێوان ساڵەكانی 
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لە  یەكێكە  و  ژی���اوە  زای��ی��ن  ل��ە  ب��ەر  )370(ی  ب��ۆ   )283(
دەسەاڵتدارێتیی  سەردەمی  سەرۆكوەزیرانی  بەهێزترین 
لە   )Maurya dynasty(  - )م��اوری��ەك��ان(  موریانەكان 
پاشخانە  گرنگترین  لە  یەكێك  ناوبراو  كۆندا.  هندستانی 
مرۆڤایەتی  ب��ە  پێشكەش  عەلمانییەتی،  مێژووییەكانی 
تێیدا  كە  پێدەناسێنێت،  كۆمەڵگەیەكمان  كائۆتیلیا  كردووە. 
كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  و  ئەقاڵنیبوون  یاسا،  حكومەتی 
نەریتە  ئ��ەو  ه��ەوڵ��دەدەی��ن  زاڵ���ە.  ئایینیدا  ب���ڕوای  ب��ه س��ەر 
عەلمانییەتە بەپێی »ئارتاشاسترا«، كە نووسراوە و تێزێكی 

پانزەبەرگیی كائۆتیلیایە، بخەینە بەر باس و لێكۆڵینەوە.
شیكردنەوەی  ب��ە  تایبەتە  ب��ەش��ە  ئ��ەم  چ����وارەم:  ب��ەش��ی   
ئیمپراتۆری  سێیەم  »ئاشوكا«  ئایینی  ئاسانگیریی  سیاسەتی 
دەسەاڵتدارێتیی ماورییەكان، كە لە ساڵەكانی )234 - 299( 
لەوە دەكەینەوە، كە  لەو بەشەدا جەخت  لە زایین ژیاوە.  بەر 
بێگەردبوون  هەڵقواڵوی  بەتەنیا  ئاشوكا،  ئایینی  ئاسانگیریی 
وەك  پێویستییەكی  هەڵقواڵوی  بەڵكو  نییە،  ناوبراو  پاكیی  و 
یەكگرتوویی و یەكپارچەمانەوەی دەسەاڵت و ئیمپراتۆریاكەی 
حكومەتێكی  دروستبوونی  بووەهۆی  پێویستییە،  ئەو  ب��ووە. 
چەسپاندنی  ئایینەكان،  یەكسانیی  بنەمای  بە  پشتبەستوو، 
تاوەكو  خەڵك  بۆ  خوشگوزەرانی  هاتنەدیی  و  دادپ���ەروەری 
لەوێوە بوار بۆ تۆكمەبوون و یەكگرتوویی كۆمەڵگە بڕەخسێنێت.
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چوارچێوەی  لە  پێشوو،  بابەتی  هەمان  پێنجەم:  بەشی 
گوركانی  ئەكبەرشای  محەممەد  جەاللەدین  سیاسەتەكانی 
دەسەاڵتداری  سەردەمی  پاشای  دیارترین   ،)1605-1542(
عەالمی  ئەبولفەزل  لێهاتووەكەی،  وەزی���رە  و  مەغۆلەكان 
تایبەت  خ��وێ��ن��دن��ەوەی  ب��ە  كەسە  دوو  ئ��ەو  دەگ��ری��ن��ەدەس��ت. 
ئایین بەگشتی و  لە ئیسالم، بەتایبەتی و  ن��اوازەی خۆیان  و 
كە  داهێنا،  ئایینێكیان  مێژووییەكان،  نەریتە  كاریگەریی  لەژێر 
ئایینی«  »ئاسانگیریی  ئایینە  ئ��ەو  سەرەكیی  تایبەتمەندیی 
بۆ  ناچاربوو  )ئاشوكا(،  هاوشێوەی  )شا(یش  ئەكبەر  ب��وو. 
بەرەوپێشبردن و چەسپاندنی ئاسانگیریی ئایینی، كە هەڵقواڵوی 
سەرەكیی  بنەمایەكی  بكاتە  ب��وو،  گشتی«  بنەمای«ئاشتیی 
دەسەاڵتەكەی، هاوكات وێڕای جیاكردنەوەی ئایین لە سیاسەت، 
كۆتایی بە هەاڵواردن و چەوساندنەوەی ئایینی بهێنێت، بوارە 
ماددییەكانی جێگیركردنی ئاشتیی كۆمەاڵیەتی دەستەبەربكات.

ب��ەش��ی ش���ەش���ەم: ت��ای��ب��ەت��ە ب��ە ئ����اوڕدان����ەوەی����ەك لە 
گ��ۆڕان��ك��اری��ی��ەك��ان��ی ق��ۆن��اغ��ی ه���اوچ���ەرخ���ی م��ێ��ژووی 
مەغۆلەكان  دەسەاڵتدارێتیی  ڕووخانی  بە  كە  هندستان، 
بەریتانیاوە  ل��ەالی��ەن  واڵت��ە  ئ��ەو  دەستبەسەرداگرتنی  و 
دێ��ت��ەئ��اراوە،  لێكترازانێك  ق��ۆن��اغ��ەدا  ل��ەو  دەستپێدەكات. 
شا،  ئەكبەر  س��ەردەم��ی  عەلمانیی  نەریتی  لەجیاتی  ك��ه  
كە  دەگیرێتەبەر،  بەریتانییەكانەوە  لەالیەن  سیاسەتێك 
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پشتی بە ناسنامەی ئایینی بەستووە. لەم بەشەدا تیشكیش 
لەسەر  لێكترازانە  ئ��ەو  كاریگەرییەكانی  دەخرێتەسەر 
)عەلمانییەتی  هەرچەندە  گاندی،  ئەخالقیی  عەلمانییەتی 
ئەخالقیی گاندی( وەك دژكردەوەیەك بەرامبەر سیاسەتی 
دووبەرەكینانەوەی كۆلۆنیالیزم هاتەئاراوە، بەاڵم هەر لەو 
چوارچێوەدا قەتیس مایەوە، كە بەریتانییەكان دایانڕشتبوو.
دەخرێتەسەر،  تیشك  ب��ەش��ەدا  ل��ەم  ح��ەوت��ەم:  بەشی   
دەبێت  كە  نەهرۆ،  الل  جەواهر  سەرۆكوەزیرانی  م��اوەی 
وەك نموونەیەكی شازی قۆناغی نوێی مێژووی هندستان، 
هندستاندا  م��ێ��ژووی  ل��ە  ق��ۆن��اغ��ە  ل��ەو  لێبكرێت.  چ���اوی 
عەلمانییەت وەك الیەنێكی دیاری شارستانییەتی هاوچەرخ، 
ناوبراودا  سیاسییەكانی  بڕیارە  و  ئەخالقی  فەلسەفەی  لە 
دیموكراسییەكانی  مافە  ڕەچاوكردنی  كە  ڕەنگدەداتەوە، 
تاكەكەس، بەسەر ناسنامەی ئایینیدا زاڵدەكرێت. بۆ یەكەم 
جار حوكومەتێك لەسەر بنەمای تایبەتمەندیی نیشتیمانی و 
جیاكردنەوەی ئایین لە سیاسەت و نەهێشتنی چەوساندنەوە 
ئەقاڵنیبوونی  چینایەتی،  )كاستی(   – ئایینی  جیاكاریی  و 
كۆمەاڵیەتی،  دادپەروەریی  یاسا،  سەروەربوونی  سیاسی، 
دادەمەزرێت.  ئابووری  گەشەسەندنی  و  خۆشگوزەرانی 
بڕیارەسیاسییەكانی  و  فەلسەفی  هەڵوێستە  شیكردنەوەی 

نەهرۆ، تەوەری سەرەكیی ئەو بەشە دەبێت.
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الل  ج��ەواه��ر  هەڵوێستەكانی  و  ب��ڕی��ار  ه��ەرچ��ەن��دە   
ناكۆكییە  و  چه نددەستەیی  بەرچاو  ڕاددەیەكی  تا  نەهرۆ، 
دوای  كەسانی  سیاسەتی  بەاڵم  كاڵكردەوە،  ئایینییەكانی 
بنەمای  لە هەڵبژاردنی كەساندا دەگەڕایەوە، بۆ سەر  ئەو 
خواستی  لەبەرامبەر  ملكەچبوون  و  ئایینی  ناسنامەی 
چاوپۆشیكردن  هیندۆسەكان،  و  مسوڵمان  راس��ت��ڕەوە 
ئایینزاكانی  بەرامبەر  ه��ەاڵواردن  و  جیاكاری  لەبەرامبەر 
دیكە داڕێژرابوو. ئەوەش بووە بواردان بە گەڕانەوەی ئایین 
خێراییەكی  بە  پرۆسەیە  ئەو  سیاسەت.  گۆڕەپانی  ناو  بۆ 
 )Confessional Politics( دانپیانەری  سیاسەتی  زۆر، 
نەریتی عەلمانیی نەهرۆ چەسپاند و عەلمانییەتی  لەجیاتی 

هندستانی ڕووبەڕووی قەیران كردەوە.
 بەشی هەشتەم: دەرەنجامی ئەو سیاسەتە گەشەكردن و 
ماوەی  بۆ  كە  بوو،  راستڕەوی »هندوتوا«  هەڵكشانی ڕەوتی 
زاڵ��ب��وو. خستنەبەرباسی  ل��ەو واڵت���ەدا  )10( س��اڵ  ل��ە  زی��ات��ر 
ئەو  پێكدەهێنێت.  بەشە  ئ��ەم  ن��اوەڕۆك��ی  گۆڕانكارییانە  ئ��ەو 
گۆڕانكارییانەش دوو ئەزموونی بنچینەییمان دەخاتەبەردەم، كە 
بریتین لە: 1( بەكارهێنانی ئایین بۆ گەیشتن بە ئامانجی سیاسی، 
هیچ ئاكامێكی نییە مەگەر بااڵدەستبوونی ئایین بەسەر كۆمەڵگەدا. 
2( دەرچوون لە قەیرانی ئێستای عەلمانییەتی هندستان، نەك 
بە ڕێگەی گەڕانەوە بۆ نەریتەكانی ڕابردوو، بەڵكو بە رێگەی 

چەسپاندنی شێوازەكانی عەلمانییەت دەستەبەردەبێت.
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 كورتە باسێك لەسەر هندستان
ملیۆن   )3.3( ڕووبەرەكەی  هندستان  نیمچەدورگەی   
حەوتەم  ڕووب��ەرەوە  ل��ه ڕووی  چوارگۆشەیە،  كیلۆمەتری 
گەورە واڵتی جیهانە. ژمارەی دانیشتووانەكەشی )1( ملیار 
و )210( ملیۆن كەسە و لەو ڕووەشەوە لەدوای چین، بە 
دووەم گەورە واڵتی جیهان دادەنرێت. لەو ژمارە گەورەیەدا، 
تەنیا ڕێژەی )%26.8(ی لە شارەكاندا دەژین و زۆرینەی 
گوندەكانن.  نیشتەجێی   )%٧٢.٨( واتە  دانیشتووانەكەی، 
نزیكەی )%8(ی ژمارەی دانیشتووانی هندستان، لەو خێڵە 
ئەو  ڕووب��ەری  سەرتاسەری  لە  كە  پێكدێت،  سەرەتاییانە 
واڵتە، بەتایبەتی لە ناوچەكانی ناوەڕاستی هندستاندا دەژین. 
لە ڕاپۆرتەكانی وەزارەتی كاروباری هۆز و خێڵەكان، تەنیا 
ئاماژە بە )573( خێڵ دراوە، كە بە مەبەستی باشتركردنی 

ژیانیان، خراونەتە لیستە حكومییەكانەوە)2(.
وەرزییەكان  بارانە  زۆری  بارینی  بەهۆی  هندستان 
)Monsoon( و هەبوونی چەند ڕووباری گەورەی وەك 
سێند، گانگا و براهماپوترا، چوارەم واڵتی جیهانە لەڕووی 
بەپیتەوە، دوای  لەڕووی خاكی  ئاوەوە، هەروەها  سامانی 
ئەمەریكا دووەم واڵتی جیهانە. ئەو فاكتەرانە لە دێرزەمانەوە 
ڕۆڵێكی سەرەكییان هەبووە، لە گەشەپێدان و پەرەسەندنی 
ئێستاشدا  ل��ە  ب��ۆی��ە  واڵت����ەدا،  ل��ەو  كشتوكاڵی  چ��االك��ی��ی 
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كشتوكاڵی،  بەروبوومی  هەناردەكردنی  و  بەرهەمهێنان 
بەشی سەرەكیی ئابووریی هندستان پێكدەهێنێت.

بە  خ��زم��ەت��گ��وزاری،  و  پیشەسازی  خ��ێ��رای  گ��ەش��ەی   
كاری  هێزی  فراوانی  بازاڕێكی  هەبوونی  بە  پشتبەستن 
هێناوەتە  هندستانی  ڕاب���ردوودا،  ساڵی  چەند  لە  ه��ەرزان، 
سەرانەی  داه��ات��ی  ل���ەڕووی  جیهان  واڵت��ی  نۆیەم  ڕی��زی 
گەیاندووەتە  ئەو واڵتەی  كڕینیشەوە،  توانای  و  نیشتمانی 

پلەی چوارەمی ڕیزبەندیی واڵتانی گەشەسەندوو)3.(
خێرای  گ��ەش��ەی  سەرەكییەكانی  پ��ێ��وەرە  ل��ە  یەكێك   
ئابووری، هەڵكشانی ئاستی بەرهەمی نیشتمانییە، كە لە دە 
 .)10.4%( گەیشتووەتە  )%8.5(ەوە  لە  ڕاب��ردوودا  ساڵی 
دە  لەو  سەرانە  داهاتی  بەرزبوونەوەی  بۆ  تر  پێوەرێكی 
بۆ  دۆالرەوە   )423( لە  تاك  داهاتی  كە  ئەوەیە،  ساڵەدا 
هەزار و )219( دۆالر بەرزبووەتەوە، بە شێوەی مامناوەند 

سااڵنە )%14.4( گەشەیكردووە)4.(
 بەپێی مەزەندەی پسپۆڕانی ئابووری، ئەگەر لە )30( 
ساڵی داهاتوودا، ئابووریی هندستان بە خێرایی ئێستا، واتە 
)%8.5( بەردەوام بێت، ئەوە داهاتی سەرانەی ئەو واڵتە لە 

هەزار دۆالرەوە دەگاتە )10( هەزار دۆالر)5(
ب��ەرچ��اوە،  ئابوورییە  گەشەسەندنە  ئ��ەو  س��ەرب��اری   
بەاڵم  هندستان،  مامناوەندی  چینی  ژیانی  باشتربوونی 
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وەك  واڵت���ەدا  ل��ەو  كۆمەاڵیەتی  نابەرابەریی  و  ه���ەژاری 
خۆی ماوەتەوە. بەپێی دوایین ڕاپۆڕتی بانكی نێودەوڵەتی 
)%75.5( دانیشتووانی هندستان داهاتی ڕۆژانەیان لە )2( 
واڵتەش  ئەو  هاوواڵتییانی  )%41.6(ی  تێناپەڕێت،  دۆالر 
هێڵی  لەژێر  و  دۆالر  یەك  لە  كەمترە  ڕۆژان��ەی��ان  داهاتی 

هەژاریدان)6(
 نموونەیەكی تری نایەكسانییە لەمێژینەكانی هندستان، 
جیاوازیی بەرچاوی نێوان ناوچە جیاجیاكانی ئەو واڵتەیە، 
كە لە گەشەپێدانی هەندێك ویالیەتی وەك )مەهاراشترا( و 
)كرێال( و دواكەوتوویی ویالیەتەكانی )بیهار( و )ئوتێرپراداش( 
و )ئوریسا( ڕەنگیداوەتەوە. نەبوونی پڕۆژەی پیشەسازی و 
ناوچە گەشەنەسەندووەكانی هندستان،  لە  خزمەتگوزاری، 
پەیوەندییە  و  ك��ول��ت��وور  ب��ەردەوام��ب��وون��ی  ب��ووەت��ەه��ۆی 
كۆمەاڵیەتییە نەریتییەكان، لەو ناوچانەدا. ئێستاكە )%60(ی 
دانیشتووانی هندستان لەو ناوچە دواكەوتووانەی ئەو واڵتەدا 
دەژین، كە لە خزمەتگوزارییە سەرەتاییەكانی وەك كارەبا و 
ئاوی خواردنەوەی خاوێن بێبەشن. ئەوەش بە جۆرێكە، كە 
بەپێی ڕاپۆرتی ڕێكخراوی تەندروستیی جیهانی، لە ساڵێكدا 
نزیكەی )900( هەزار كەس لە دانیشتووانی هندستان بەو 
نەخۆشییانە گیان لەدەستدەدەن، كە بەهۆی ئاوی پیسەوە 
لەنێوان  خوێندەواری  نزمی  ئاستی  دەبن.  مرۆڤ  تووشی 
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چینەبااڵدەستەكان(،  لە  )بەدەر  ناوچانە  ئەو  دانیشتووانی 
ئەو  زیاتری  دواكەوتوویی  لەسەر  خراپی  دەرەنجامێكی 
)%74.4(ی  لەسەدا  گەورەی  ڕێژەیەكی  دان��اوە.  شوێنانە 
پێشكەوتووەكانی  ویالیەتە  لە  هندستان  خوێندەوارەكانی 

ئەو واڵتەدا دەژین.
واڵتەی  ئەو  زمانی،  و  ئەتنیكی  فرەڕەنگیی  هاوكات   
 )2( لە  زیاتر  جیهان.  كۆمەڵگەی  ئاڵۆزترین  ك��ردووەت��ە 
دەژی��ن.  هندستان  لە  ئەتنیكی  گرووپی  و  نەتەوە  ه��ەزار 
لە  زیاتر   )1991( ساڵی  خەماڵندنێكی  به پێی  ه��ەورەه��ا 
)5( هەزار و )761( زمان بوونی هەیە، ئەویش بێجگە لە 
و  ئۆردو. حوكومەت  و  زمانە سەرەكییەكانی سانسكریت 
دەستووری هندستان )216( زمانی وەك زگماكی، )325( 
زمانی وەك زاراوە و )22( زمانیشی وەك زمانی ڕەسمی 

، بەفەرمی ناسیوە)7(.
 دوابەدوای ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی هندستان، بەهۆی 
زمانێكی  سەپاندنی  له بەرامبەر  دانیشتووانەكەی  دژایەتیی 
نیشتمانی، لە ئێستادا لە )28( ویالیەت و )7( هەرێمی سەر 
بەو واڵتە )Union Territories( ، یەك یان چەند زمانی 

ڕەسمی هەیە.
 فرەئایینی، یان باشتروایە بڵێین، بوونی سەرجەم ئایین و 
ئایینزاكانی جیهان لە هندستان، یەكێكە لە تایبەتمەندییەكانی 
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واڵتەی  ئەو  پرسەكانی  و  كێشە  كە  هندستان،  كۆمەڵگەی 
ئاڵۆزتركردووە. نزیكەی )%80.5( دانیشتووانی هندستان 
هیندۆسن و )%13.4(یشی مسوڵمان، هەروەها )%2.3(ی 
مەسیحییە كاتۆلیك )كاسۆلی( و پرۆتیستانەكان و )1.9%( 
سیخەكانن و )%0.8( بوزی و )%0.4( مەزدایی و ئەوەی 
و  پارسی  و  جوولەكە  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی  لە  تریشی 

بەهاییەكان پێكدێت)8(
توندوتیژییە  و  ئایینییە  ف��رەڕەن��گ��ی��ی��ە  ئ��ەو  ب��وون��ی   
لەڕاستیدا  ك��ە  واڵت���ە،  ئ��ەو  پێكهاتەكانی  ن��اوب��ەن��اوەك��ان��ی 
دەرئەنجامی تێكگیرانی بەرژەوەندیی سیاسی و ئابوورین، 
لەژێر پەردەی ناكۆكیی ئایینیدا خۆیان دەنوێنن، یەكێكە لە 
دژوارترین بەربەستەكانی بەردەم پڕۆسەی عەلمانییەت لە 

هندستان.
یەكێكی تر لە پرسە دژوارەكانی بەردەم ڕووناكبیرانی 
 Caste( كاستی  سیستمی  ب��ەردەوام��ب��وون��ی  عەلمانی، 
System( – )تا ڕاددەیەك هاوشێوەی سیستمی چینایەتی(، 
كۆمەاڵیەتییەكانە.  نایەكسانییە  لە  زۆرێك  سەرچاوەی  كە 
ئەو سیستمە لە دێرزەمانەوە تێكەڵ بە ئایینی هیندۆسەكان 
پلەوپایەی  دیاریكردنی  پیرۆزكراوی  بە  شێوازێكی  بووە، 
هەرتاكێك،  ك��اری  ج��ۆری  و  پلەوپایە  كە  كۆمەاڵیەتییە، 
چینەی  ئ��ەو  وات��ە  هەیەتی،  بۆماوەییەی  پێگە  ئ��ەو  به پێی 
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ئەنجامدانی  بۆ  هەرهەوڵدانێك  دەستنیشانده كرێت.  تێیدا 
سیستمی  ڕووخ��ان��دن��ی  ب��ە  سیستمەدا  ل��ەو  گ��ۆڕان��ك��اری 
سروشتیی جیهان لێكدەدرێتەوە. تەنیا لە ڕێگەی چاكەكاری 
ئەو  ب��ۆ  دن��ی��ادای��ە و ملكەچبوون  ل��ەم  ب��اش  ك���ردەوەی  و 
دۆخەی، كە هەیە دەرفەت بە كەسانی سەر بە چینەكانی 
لەدایكبوونێكی  ڕێ��گ��ەی  ل��ە  ت��اوەك��و  دەدرێ����ت،  خ����وارەوە 
پێگەی  جێبگرن،  دیكەدا  چینەبەرزەكانی  لەناو  دی��ك��ەوە، 
پێشتر  كە  بەرزبكەنەوە،  ڕیزبەندییەدا  لەو  كۆمەاڵیەتییان 
بۆیان دیاریكراوە. ئەو ڕیزبەندییە چینایەتییە »ڤارما سراما 
لە  و  پێدەوترێت  )Varmasrama Dharma(ی  دراما« 
چوار كاست پێكهاتووە، كە پێگەی كۆمەاڵیەتییان بریتییە لە:

*  براهمێن )Brahmin(: پێشەوا ئایینییەكان
كاربەدەستانی  پاشاكان،   :)Kshatriya( شاتریا   *
كۆشكی پاشایەتی، فەرماندە سەربازییەكان و یاسادانەران

*  ڤایشیا )Vaishya(: بازرگانەكان
*  شودرا )Shudra(: پیشەوەرەكان

 هەریەك لەو كاستانە دابەشدەبن بەسەر چەندین لقی 
تردا، كە بە جاتی )Jati( ناسراون،وئاماژەیەكن بۆ جۆر و 
ئەو چوار  دەرەوەی  لە  بەاڵم  پیشەی كەسەكان،  چییەتیی 
ئەركەكانی  تەنیا  كە  هەیە،  پێنجەمیش  كاستێكی  كاستە، 
خزمەتكردنە بەو چوار كاستەی تر. بەو كاستە كۆمەاڵیەتییە 



21ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

 .)Untouchable( گ��اڵو  ی��ان  دوورخ����راوە،  دەوت��رێ��ت، 
پاككردنەوەی  لەوانە  بێزراو  ك��اری  چەندین  ئەنجامدانی 
ئ��ەرك��ەك��ان��ی ئەو  ل��ە  ئ����اوەڕۆی م���ااڵن، یەكێك  زێ���راب و 
كاستەیە و لە ئێستاشدا لە هەندێك ناوچەی دواكەوتووی 
)بیهار(، كار بەو نەریتە كاستییە دەكرێت.  هندستان وەك 
كاستی  بە  سەر  كەسانی  كاست،  سیستمی  یاسای  بەپێی 
گاڵو مافی ئەوەیان نییە، بڕۆنە ناو پەرستگەی هیندۆسەكان 
نەشیاو  بە  لەگەڵیاندا  بەریەككەوتنیش  و  پەیوەندیگرتن  و 

دەزانرێت.
پاكی  هێمای  وەك  براهمێنەكان،  ئایینی  نەریتی  بەپێی 
گاڵو  كاستی  ل��ە  خ��ۆی��ان  ب��ەوری��ای��ی��ەوە  زۆر  دەب��ی��ن��رێ��ن، 
ئەگەر  جۆریكە  بە  خۆدوورگرتنەش  ئەو  دەگرن،  بەدوور 
تەنانەت سێبەری كەسێكی گاڵو بكەوێتە سەر جەستەیان، 
دەك��ەن.  خۆپاككردنەوە  و  خ��ۆش��ۆردن  ب��ە  دەس��ت  خێرا 
لە سااڵنی  كە  ئەمبدكار(،  رامجی  )بەهیمەر  ئەزموونەكانی 
)1891 - 1956(دا ڕێبەری خەبات و تێكۆشانی كاستی 
بێبەشكردنانە  و  جیاكاری  و  سووكایەتی  ئەو  بوو،  گاڵو 
پەیڕەوكراوە.  )چینە(  كاستە  ئەو  دژی  لە  دەخاتەڕوو،كە 
ئەمبدكار سەرەڕای ئەوەی بڕوانامەی دۆكتۆرای لە بواری 
زانكۆكانی  لە  ئابووری  و  سیاسییەكان  زانستە  و  یاسا 
ببێتە مامۆستای  لەندەن بەدەستهێنا و توانیی  كۆڵۆمبیا و 
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ساڵی  لە  بومبای   )Sydenham( هامی  سیدن  كۆلێژی 
لە گۆزەی هاوبەشی  نەبوو،  ئەوەی  مافی  بەاڵم   ،)1918(

مامۆستاكان ئاوبخواتەوە.
ئەو  بەرامبەر  ب��وو،  پەرچەكردارێك  ب��ووزی  ئایینی   
)چینایەتییەوە(  بەهۆی سیستمی كاستییەوە  نایەكسانییەی 
هاتبووەئاراوە، كارتێكەریی ئەو سیستمە لەسەر پێكهاتەی 
كۆمەڵگە بە ڕاددەیەك بوو، كە بووزا و شوێنكەوتووەكانی 
هندستان  سنوورەكانی  دەرەوەی  ڕێگای  ملی  ناچاربوون 
بگرنەبەر. بەردەوامبوونی ئەو كاریگەرییە بە جۆرێكە، كە 
لەناو  یان(   - )كاست  تریش سیستمی  ئایینەكانی  تەنانەت 
په یڕه وكردووە، بۆ وێنە مسوڵمانەكانی هندستان،  خۆیاندا 
كاستەنزمەكانیشیان  و  ب��ەرز  كاستی  بە  كاستەبااڵكان 
شێوە  ه��ەم��ان  ب��ە  داب��ەش��ك��ردووە.  ئاستنزم  كاستی  ب��ە 
مەسیحییەكان و شوێنكەوتووانی ئایینەكانی تریش پەیڕەوی 

لەو ڕێسایە دەكەن.
مەسیحی،  و  ئیسالم  ئایینی  هەڵبژاردنی  هەرچەندە   
لەالیەن كاستەكانی خوارەوەی كۆمەڵگەی هندستان بەهۆی 
بەاڵم  بووە،  كاستییەوە  ستەمی  و  جیاكاری  لە  هەڵهاتن 
ئەو  كاستیی  سیستمی  ڕیشەكانی  قوڵبوونەوەی  به هۆی 
پێناسەی  ئایینە نوێیه كەشدا  لە  واڵتە، ئەم جۆرە كەسانە 
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ئایینییەكەیان  ناسنامە  و  پێناس  لە  بەشێك  چینایەتی، 
پێكدەهێنێت. لەم ڕووەوە هیندۆسە لە دین هەڵگەڕاوەكان، 
هاوكات ستەمی چینایەتی و ئایینیشیان لەكۆڵناوە. بەپێی 
ئایینی هیندۆسی، ئەگەر كەسێك لەو ئایینە هەڵبگەڕێتەوە، 

جارێكی تر ناتوانێت بگەڕێتەوە سەر ئایینەكەی.
دواییدا  س��ااڵن��ەی  ل��ەم  بكرێت،  ل��ەوەش  ب��اس  دەبێت   
تێڕوانینی كۆمەڵگە بۆ پرسی جیاوازیی كاستی )چینایەتی(، 
بەتایبەتی لە الی توێژی خوێندەوار و مامناوەندی شاری، 
گۆڕانكاری بەسەرداهاتووە. بە ڕاددەیەك، كە »كاستیست« 
كە  نازناوێكە،  چینایەتی«  سیستمی  بە  »باوەڕمەند  یان 
ئەو  زەق��ی  نموونەی  بەكاردەهێنرێت.  سووكایەتی  وەك 
ساڵەكانی  یەكەم  لە  كە  »ئەمبدكار«ە،  گۆڕانكارییە  جۆرە 
ئەركی  ن��ەه��رۆ،  الل  ج��ەواه��ر  وەزی��ران��ی  سەرۆكایەتیی 
شانی  ب��ە  ش��ان  ب��ەاڵم  پێسپێردرا،  دەس��ت��وری  نووسینی 
گۆڕانكارییەكی  نوێ  هندستانی  ئەرێنییە،  گۆڕانكارییە  ئەو 
نەرێنیشی بەخۆیەوە بینیوە، كە ئەوەش خراپ بەكارهێنانی 
كەسانی سەر بە چینەكانی خوارەوەی كۆمەڵگەیە، لەالیەن 
ئەوەش  واڵت��ەوە،  ئەو  ڕاستڕەوەكانی  ڕێكخراوە  و  پارت 
عەلمانییەتی  ل��ە  لێكۆڵینەوە  ل��ە  دەب��ێ��ت  ك��ە  دی��اردەی��ەك��ە، 

هندستان لەبەرچاوبگیرێت.
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عەلمانییەتی هندستان
 سەرەتا پێویستە بزانین تایبەتمەندییەكانی عەلمانییەتی 
هندستان كامانەن، كامانەشن هێماكانی الدان لە عەلمانییەت. 
لە  هندستان  دەس��ت��وورەوە  بەهۆی  دەبێت  بەدڵنیاییەوە 
بەهۆی  ه��ەروەه��ا  پۆلێنبكەین.  عەلمانی  واڵت��ان��ی  ڕی��زی 
واتە  عەلمانییەت،  بنەڕەتییەكانی  هێما  بە  پابەندبوونییەوە 
عەلمانی  واڵتێكی  وەك  سیاسەت،  لە  ئایین  جیاكردنەوەی 
حزب  كارای  ئامادەبوونی  و  بنەمایە  ئەو  پێناسەدەكرێت. 
عەلمانییەت،  گرنگیی  پێوەری  دوو  سیاسییەكان،  الیەنە  و 
واتە فرەڕەنگی و سەربەخۆیی دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكان 

لەخۆدەگرێت.
 پ��ێ��وەری ی��ەك��ەم ه��ەر ئ��ەو بابەتەیە، ك��ە ل��ە ڕوان��گ��ەی 
دیاردەناسییەوە، پێناسەی تێڕوانینی سەردەمی عەلمانییەتە، 
بە  ئایینێك  ب��ە  ب��اوەڕم��ەن��دب��وون  تێیدا  ك��ە  س��ەردەم��ێ��ك، 
حەز  و  كە خواست  تاكەكەسییە،  و  تایبەت  ئەندازە  هەمان 
تایبەت  بۆچوونێكی  )ئایینێك(  بە  دژ  هزری،  ئاڕاستەی  بۆ 
لە  سەردەمە  ئەو  دەركەوتنی  ئاماژەكانی  تاكەكەسییە.  و 
هندستان، بەكردەییكردن و گەرەنتیكردنی ئازادی و جیاوازیی 
واڵت��ەدا  ئەو  دەس��ت��ووری  )19(ی  بڕگەی  لە  كە  بیروڕایە، 
دەربڕینی هەر  لە  تاكەكان  بڕگەیە  ئەو  بەپێی  چەسپێنراوە. 
جۆرە ئەندێشە، بیروباوەڕ، رێگە و رێبازێكی سیاسی، نەك 
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هەر ئازادن، بەڵكو ئەركی هاوواڵتیبوونیش ئەوە دەخوازێت، 
كە هاوواڵتییان بەشداریبكەن لە پێشخستن و دروستبوونی 
زانستدا،  و  ڕاستی  ب��ەدوای  وێ��ڵ  و  پرسیاركەر  ڕۆحێكی 
هیچ  هندستان  لە  بۆیە  ئ��ازادان��ەدا.  بیركردنەوەی  لەپێناو 
یاسایەكی سزادان بۆ هەڵگەڕانەوە لە ئایین، یان بێڕێزیكردن 
بە پیرۆزییەكان و تەنانەت بۆ بێخواییش لەئارادانییە، چ جای 
لەسێدارەبدرێت،  تۆمەتانە  جۆرە  ئەو  پاساوی  بە  كەسێك 
یانیش  ببڕدرێتەوە،  بۆ  درێژخایەنی  زیندانیی  س��زای  یان 
بە  ئاماژە  لە دەستووری هندستاندا هه رگیز  بكرێت.  تیرۆر 
ناوی خودا نەكراوە، ئەوەش لە ئەنجامی هەوڵی كەسانێكی 
 Hridya Nath  (« كۆنزرو  نات  »هریدا  وەك  عەلمانی، 
Kunzru(ە، كە لە وەاڵمی باوەڕمەندان بە ئایین ڕایگەیاند: 
»من بەڕاشكاوانە پێتاندەڵێم، بە هێنانی ناوی خوا، پەرە بە 
و  دەستەگەری(  و  )گروپچێتی  سێكتاریستی  تێڕوانینێكی 

كاڵفامانە دەدەین، كە  پێچەوانەی رۆحی دەستوورە«)9(
 بۆیە لە هندستاندا جیا لە دوو حیزبی گەورەی وەك 
»حیزبی  و   )C.P.I( هندستان«  كۆمۆنیستی  »ح��زب��ی 
لە  كە   ،  )C.P.I.M( هندستان«  ماركسیستی  كۆمۆنیست 
ناوی  بە  كۆمەڵەیەكیش  واڵت��ەن،  ئەو  ڕەسمییەكانی  پارتە 
»ناوەندی بێخوداكانی هندستان« هەیە، لە ساڵی )1940(

ەوە بە شێوەیەكی ئاشكرا چاالكی  ئه نجامده دات.
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 لەو بوارەدا نموونەی »پیریار ڕاواسامی » )1879-
Self-( دامەزرێنەری بزووتنەوەی ڕێزگرتن لە خۆ )1973
Respect Movement( ، یەكێك لە سەركردەكانی پارتی 
ئەو  ژنانی  مافی  داكۆكیكارێكی  و  هندستان  دادپەروەریی 
واڵتە، جێگای سەرنجە. ئەم كەسایەتییە نەتەوەییە لە توخمی 
دوورخراوەی دراویدین )Dravidian( و كاستی ئاستنزم 
بوو، لە بەرەنگاربوونەوەی ستەمی كاستیدا بە ڕاددەیەك 
چووەپێشەوە، كە بەڕاشكاوانە گاڵتەی بە خودایانی ئاریایی 
دەكرد. لە ڕۆژی یەكەمی ئابی )1956(، لە ڕێوڕەسمێكدا لە 
شوێنەگەشتیارییەكان، پێاڵوی گرتە لۆرد كریشنا و پەیكەری 
پیرۆزترین خودای هیندۆسەكان، واتە راما )خودای ڕاگری 
پلەبەندیی ڤارما( و ئاگری تێبەردان بەوجۆرەش دژایەتیی 

خۆی لەگەڵ ئەو سیستمەدا خستەڕوو)10(
بەهۆی ئەو كارەوە پیریا تەنیا بە تاوانی تێكدانی ئارامیی 
كۆمەڵگە، بۆ ماوەیەكی كورت دەستبەسەركرا، بەاڵم ئەوە 
بە واتای كۆتایی خەبات لە دژی خوداكانی براهمێن نەبوو، 
ساڵێك  تێكۆشا.  ب���وارەدا  ل��ەو  ژیانی  كۆتایی  تا  ن��اوب��راو 
 ،)1974( ئایاری  لە یەكی  دوای مردنیشی هاوسەرەكەی، 
بە  كریشنا و الكشمانای  ڕاما،  بووكەڵەكانی  و  داهۆڵەكان 
ماوەیەكی  بۆ  ئەویش  ئاگرتێبەردا،  خەڵكەوە  ب��ەرچ��اوی 

كورت هاوشێوەی مێردەكەی دەستبەسەركرا)11(
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لێدەكات،  وامان  هاوسەرەكەی  و  پیریار  نموونەكەی   
بەراوردێك بكەین لەنێوان دۆخی ئێران و هندستاندا بكەین. 
بۆ وەها بەراوردكردنێك پێویست نییە، دۆخی دەسەاڵتداریی 
یادگەی  لە  قۆناغە  ئ��ەو  شیبكەینەوە.  ئیسالمی  كۆماری 
بۆ  دەگەڕێینەوە  دەسڕینەوە،  مێژووییمان  )ی��ادەوەری��ی( 
بۆئەوەی  پەهلەوی  بنەماڵەی  پاشایەتیی  ئێرانی سەردەمی 
كەسرەوی،  ئەحمەد  وەك  كەسێكی  بۆچی  كە  تێبگەین، 
دەربڕینی  بەهۆی  تەنیا  عەلمانیدا،  به ڕواڵەت  ئێرانێكی  لە 
بیروباوەڕەكەیەوە، گیانی لەدەستدا. كەسرەوی، نە پێاڵوی 
ئەوانیشی  كۆتەڵی  نە  شیعەكان،  ئیمامە  داهۆڵی  گرتبووە 
سوتاندبوو. ناوبراو تەنیا لە دژی گرتنەدەستی دەسەاڵت، 
ئایینەوە  بەكارهێنانی  خ��راپ  و  شیعەكان  م��ەال  ل��ەالی��ەن 
بەڵگەیەكە  لەوە دۆسیەی كوشتنەكەی  وەستابووەوە. جیا 
ڕاستییەیە،  ئ��ەو  دەرخ���ەری  و  گ��ەورە  قەیرانێكی  لەسەر 
كە دام��ەزراوەی ئایینی تا چ ڕاددەیەك كاریگەری بەسەر 
كۆمەڵگەوە هەیە، ناسەربەخۆیی دامەزراوە حوكومییەكانیش 

زیاتر دەخاتەبەرچاو)12(
 لەم ڕووەشەوە پێویستە سەرنجبدەینە تایبەتمەندییەكی 
سەربەخۆیی  ئ���ەوەش  هندستان،  ل��ە  عەلمانییەت  ت��ری 
دامەزراوە كۆمەاڵیەتییەكانە لە یەكتر، واتە ئەو حاڵەتە ڕێگە 
نادات دەسەاڵتی سیاسی لە یەك دام��ەزراوەدا كۆببێتەوە. 
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پێویستە ڕیشەی مێژوویی ئەو تایبەتمەندییە لە فرەڕەنگیی 
ناكۆكە  كە  بدۆزینەوە،  هندستاندا  كۆمەڵگەی  كولتوری 
لەگەڵ شوێنكەوتنی ئایدۆلۆژیایەكی یەكانگیر و هاوتەریب 
لەگەڵ پێكهاتنی دامەزراوە جیاوازەكان. زەمینەی مۆدێرنی 
نیشتمانییەوە  دەوڵەتی  جیهانبینیی  لە  تایبەتمەندییە  ئەو 
بەو  پەرەپێدان  و  جیاكردنەوە  پرۆسەی  كە  هەڵقواڵوە، 
دامەزراندنی  لەگەڵ  بنەڕەتدا  لە  دامەزراوانەی خێراتركرد. 
دەوڵەتە نەتەوەییەكان، سەرجەم ئایین و نەریتەكان پێشتر 
خۆیان  شوێنی  ل��ێ��ك��دەدران��ەوە،  شاهانە  ی��ان  ئیالهی،  ب��ە 
ئ��ازادی  بناغەی  لەسەر  كە  ك��رد،  یاسایانە  ئەو  ڕادەستی 
بەوچەشنەش  داڕێ���ژراب���وون.  م���رۆڤ  بەبنەماگرتنی  و 
جێبەجێكردن یان سەرپێچیكردن، لە یاسا و ڕێسا ئایینییەكان، 
نە پاداشت دەكرێت و نە ڕووبەڕووی سزا دەبێتەوە. هەر 
بەوجۆرەش دەربڕینی ناڕەزایەتی لەبەرامبەر سیاسەت و 
ڕووب��ەڕووی  تاكەكان  نەتەوەیی،  حوكومەتی  بڕیارەكانی 
میكانیزمی  ناكاتەوە،  سزادانێك  و  لێپێچینەوە  جۆرە  هیچ 
بزووتنەوە  لە  گۆڕانكارییە  ئەم  دروستبوونی  سەرەكیی 

كۆمەاڵیەتییەكاندایە.
بەسەر  ئ��ای��ی��ن،  دام������ەزراوەی  دەس��ەاڵت��ی  نەهێشتنی 
كولتووری كۆمەاڵیەتی، بەڕەسمی ناسینی مافەكانی مرۆڤ 
و مافی هاواڵتیبوون، پێویستییەكی بەردەوام بە پسپۆڕی، 
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زانست و پەروەردەی سەردەمیانە و چەندین هۆكاری تر 
یارمەتیدەربوون لە دروستبوونی چەندین دامەزراوەی نوێ، 
بەاڵم  هەبووە،  هاوئاهەنگییان  هەرچەندە  دامەزراوانە  ئەو 
پاراستووە. سەروەربوونی  یەكتر  لە  خۆیان  سەربەخۆیی 
بوو  بەستنەوەیان  پێناسەی  یاسا،  بە  پابەندبوون  و  یاسا 
بە یەكترەوە بە جۆرێك، كە هیچ یەك لەو دامەزراوانە لە 
دەرەوەی بازنەی یاسا، نەیدەتوانی دەسەاڵتی خۆی بەسەر 

دامەزراوەیەكی تردا بسەپێنێت.
س��ەرەوە،  بابەتەی  ئ��ەو  خستنەسەر  تیشك  زیاتر  بۆ 
بەتایبەتی لە واڵتی هندستان، ئاماژە بە دوو نمونە دەدەین: 
زان��ك��ۆی  ل��ە  )1983(ەوە،  ئ��ای��اری  مانگی  س��ەرەت��ای  ل��ە 
لەوێ  بابەتە  ئەم  نووسەری  كە   – نەهرۆ  الل  جەواهیر 
خوێندكار بوو- ژمارەیەكی زۆر لە خوێندكاران، سەرۆكی 
ناچاری  بۆئەوەی  گەمارۆدابوو،  ماڵەكەیدا  لە  زانكۆیان 
بكەن داواكارییەكانییان جێبەجێ بكات. ئەو دۆخە نزیكەی 
دوو هەفتەی خایاند، لە ئەنجامدا بە دەستوەردانی پۆلیس 
خوێندكاران باڵوەیان پێكرا، سەدان خوێندكار بە خواستی 

خۆیان دەستگیر و ڕەوانەی زیندان كران.
ئەو  لەنێو  »باسكر«  ن��اوی  بە  هاوڕێیانم  لە  یەكێك 
خوێندكارانەدا بوو، كە ڕەوانەی زیندان كرا و دوای چەند 
باسكر،  ئازادكران.  زیندان  لە  گۆرانیوتن،  و  مانەوە  ڕۆژ 
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هندستان  بزووتنەوەی خوێندكاری  دیاری  سەركردەیەكی 
لە زیندان بچووایەتە  ئازادبوونی  بوو، كە دەبووایە دوای 
ئ��ەوەب��وو، كە  ئ��ەوەی سەرنجڕاكێش بوو  ب��ەردەم دادگ��ا، 
خوێندن  تواناسازیی  وەرگرتنی  بۆ  باسكر،  ناوی  هاوكات 
لە  باسكر  بااڵی هندستان هاتەوە.  لە وەزارەت��ی خوێندنی 
كورت  ئامادەبوونیێكی  دوای  ئەو ساڵەدا،  هاوینی  كۆتایی 
خوێندنەكەی  بە  درێژەپێدان  مەبەستی  بە  دادگا  له بەردەم 
ڕووداوەش  ئ��ەو  دوای  ساڵێك  ب��ەری��ت��ان��ی��ا.  ڕووی���ك���ردە 
ژمارەیەك لە خوێندكاران و مامۆستاكانی زانكۆ، لە دژی 
هندستان  سەرۆكوەزیرانی  گاندی،  ئەندێرا  سیاسەتەكانی 
كە  زانكۆیەوە،  ئەو  بخاتە  پێ  ن��ەدا،  ناوبراو  بە  ڕێگەیان 

لەسەر شەرەفی باوكی ناونرابوو.
 ،- زانكۆیە  ئەو  مێژووی  مامۆستای  موكیا  هاربانس 
كە لە چەند بەشێكی ئەم نووسینەدا كەڵك لە بیرۆكەكانی 
سەرەكی  ڕۆڵی  كەسانەی  لەو  بوو  یەكێك   - وەرگیراوە 
هەبوو، لە ڕێكخستنی ئەو ناڕازەیەتییەدا. سەرەڕای ئەوەش 
ناوبراو هەر لەو ساڵەدا پلەكەی بۆ پڕۆفیسۆری بەرزكرایەوە. 
ئێراندا، نە  لە دەسەاڵتی پاشایەتیی  وەها سیناریۆیەك، نە 
هەر  ئەمە  مسۆگەرنابن.  ئیسالمیدا  كۆماری  دەسەاڵتی  لە 
ئەو خاڵەیە، كە دەسەاڵتێكی ئایدۆلۆژیی كۆنزەرڤاتیڤی وەك 

ئێران، لە دەسەاڵتی عەلمانیی هندستان جیادەكاتەوە.
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 ئەدێرا گاندی، نە دەیتوانی ڕێگری بكات لە بەرزكردنەوەی 
دەسەاڵتێكیشی  ن��ە  بەرهەڵستكار،  مامۆستایەكی  پلەی 
هەبوو، كە بە كارتێكردن لەسەر دامەزراوەكانی جێبەجێكار 
تەنانەت  ب��دات.  بەرهەڵستكارەكانی  س��زای  دادوەری،  و 
نەیدەتوانی بیر لە شتێكی لەو چەشنەش بكاتەوە. ئەندێرا 
تێیدا  كە  ب��وو،  كۆمەڵگەیەك  بەرهەمی  خ��ۆی  بۆ  گاندی 
ناڕەزایەتییە سیاسییەكان لە دژی سیاسەتەكانی حوكومەت، 

ببوونە ڕاستییەكی چەسپاو و سەلمێنراو.
ل��ە ه��ەم��ان ك��ات��دا ڕی��ش��ەك��ێ��ش��ن��ەك��ردن��ی ج��ی��اك��اری و 
هەاڵواردنی ئایینی، یاسایی و كۆمەاڵیەتیوەك ڕووناكبیرانی 
مەترسییەكی  ل��ێ��وەدەك��ەن،  باسی  هندستانیش  عەلمانیی 
گەورەن بۆ سەر عەلمانییەتی ئەو واڵتە، ئەوەش بەوهۆیەی 
بەر  سەردەمی  لەنێوان  مێژووییە،  دابڕانێكی  عەلمانییەت 
بارەوە  لەو  ئەو سەردەمە.  لە مۆدێرنە و هەاڵواردنەكانی 
بە چەند نموونەیەكی  ئاماژەبدرێت  هەرئەوەندە بەسە، كە 

واڵتانی ئەورووپای ڕۆژئاوا.
تا بەر لە شۆڕشی فەڕەنسا كڵێسەی كاسۆلیك خاوەنی 
هاوكات  بوو،  كشتوكاڵییەكان  زەوییە  )%20(ی  نزیكەی 
خاوەنی كۆمەڵێك پاوانكاریی یاسایی و كۆمەاڵیەتییش بوو، 
بەاڵم بە زیاتر عەلمانیبوونی حوكومەتە نەتەوەییەكان، لەو 
ڕێككەوتە بەدواوە كڵێسەكان خاوەندارییان بەسەر بەشێكی 

بەرچاوی ئەو زەویانە لەدەستدا.)13(
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مێژوونوسی  ویل،  سامر  ئ��ەوەی  وەك  ئەنجامەكەشی 
ئایینی  گ��ۆڕان��ی »ك��ول��ت��ووری  ب��اس��ی��دەك��ات،  ب��ەری��ت��ان��ی 
لەدەستدانی  بە  بابەتەش  ئ��ەو  ئایینی«.  ب��ڕوای  بە  ب��وو 
یاسایی  ل��ەڕووی  ئایینی،  پیاوانی  ئیمتیازەكانی  سەرجەم 
پ����ەروەردە  و  ه��اوس��ەرگ��ی��ری  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی��ەوە وەك  و 

دەستەبەربوو.)14(
بە لەبەرچاوگرتنی نموونەی سەرەوە و نموونەكانی تر، 
دەتوانین بڵێین عەلمانییەت سیمبۆلێكی تێڕوانینی فەلسەفیی 
پ��رۆس��ەی  بەعەلمانیكردنیش  م��ۆدێ��رن��ەی��ە،  س���ەردەم���ی 
گواستنەوەیە بەرەو ئەو سەردەمە. هەربۆیە دەبێت بەهۆی 
بە  هندستان  عەلمانییەتی  پرۆسەی  هەنگاوەخاوەكانەوە، 
پڕۆژەیەكی ناتەواو ناوببەین. ئەمە دیاردەیەكە، كە جیهانبینیی 
عەلمانی تەنیا لەناو بازنەی بەرتەسكی جیاكردنەوەی ئایین 
لە سیاسەتی قەتیسكردووە، وەك ئامانجی سەرەكیی خۆی 
بە  گەیشتن  ب��ەردەم  لە  بەربەست  بووەتە  دیاریكردووە، 
كۆمەڵگەیەك )نەك تەنیا حوكومەتێكی( عەلمانی، كە لەسەر 
بنەمای هاوپەیوەندیی گرووپە كۆمەاڵیەتییەكان داڕێژرابێت.
تێگەیشتنێكی  وەه��ا  كە  نییە،  سەرسوڕمان  جێی  هیچ 
لەگەڵ  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە  لە  عەلمانییەت،  لە  بەرتەسك 
قەیرانە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  نایەكسانییە  و  نادادپەروەری 
سیاسییەكان، لە ئەنجامدا رێگەی هاتنەناوەوەی ئایینی، بۆ 
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ناو كایە سیاسییەكان خۆش كردبێت. ئەزموونی مێژووی 
باسدەكرێت،  درێ���ژەدا  ل��ە  وەك  هندستان،  ه��اوچ��ەرخ��ی 
ئەو  تێیدا  ك��ە  ئ��ەزم��وون��ێ��ك،  ڕاستییەیە.  ئ��ەو  دەرخ���ەری 
گرتبوو،  ئایینییەكانەوە  نەریتە  لە  نایەكسانیانەی ڕیشەیان 
بواریان بۆ پارتە ڕاستڕەوە ئایینییەكان ڕەخساند، تاوەكو 
مەترسییە،  ئەمەش  ڕێكبخەن.  كۆمەڵگە  هەژارەكانی  چینە 
ئایدۆلۆژی  تەیاركردنی  و  دەس��ەاڵت  گرتنەدەستی  بە  كە 
سەر  بۆ  مەترسی  دەبێتە  ئایدۆلۆژییەوە،  هێزێكی  لەالیەن 

مامۆستا و خوێندكاری بەرهەڵستكار.

ئەزموونە مێژووییەكانی عەلمانییەت لە هندستان
گاندی و عەلمانییەت

گەورەترین ئەزموونێك، كە دەتوانین لە مێژووی سەد 
بۆ گەیشتن  ئەوەیە، كە  ڕاب��ردووی هند وەریبگرین  ساڵی 
بە سیستمێكی عەلمانی و كۆمەڵگەیەكی بێ چەوساندنەوە 
بكەین.  خوداكان  لە  یارمەتی  داوای  نابێت  ه��ەاڵواردن،  و 
پەیوەندییە  هەڵتەكاندنی  ڕێگەی  بە  تەنیا  ئامانجێك  وەها 
كە   ، دەستەبەرده بێت  مۆدێرنە  لە  بەر  كۆمەاڵیەتییەكانی 
لەوێدا شوێنپێی خواكان دەبینرێت. هەربۆیە دەبێت ئەوەمان 
لەبیربێت، كە ژیاندنەوە و پەرەپێدان بە نەریتە ئایینییەكان بە 
مەبەستی چەسپاندنی عەلمانییەتێك لە جۆری ئاسانگیریی 
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ئایین  خوێندنەوەی  ج��ۆرە  ئ��ەو  دەبێت.  بێئەنجام  ئایینی 
تەنانەت بە دیوەڕەمزیەكەیشیدا هیچ ئەنجامێكی خوازراوی 
لێناكەوێتەوە، بەهۆی ئەوەی ئەو چەمك و پێناسانە، كە لە 
هاوچەرخدایە  فەلسەفەی  و  ئەخالق  لە  ڕیشەیان  بنەڕەتدا 
و لەئاكامدا پەرە بە كولتوورێك دەدەن، كە تێیدا ئایین و 

سیاسەت لێك جیاناكرێنەوە.
بابەتەدا،  لەو  سمیت  ئانتۆنی  قوڵبوونەوەی  دەكرێت 
ڕێنیشاندەرێكی باش بێت. ناوبراو میكانیزمی ئاوێتەكردنی 
بۆ  ئایینییەكان  هێما  گۆڕینی  ل��ە  ڕەگ����ەزەی،  دوو  ئ��ەو 
درووشمە نەتەوەییەكان بینیوە و پێیوایە: »دەرەنجامێكە لە 
گواستنەوەی گەورەیی خوا لە شوێنی نەریتی پەرستنەكەی 
شوێنە  لە  ئ��ەوەی  بەهۆی  جەماوەری،  پەرستگەیەكی  بۆ 
هەستێكی  بەهۆی  )نەتەوە(،  ئەندامان  سەرجەم  نوێیه كەدا 
شێوەیەكی  بە  باووباپیرانیان،  نیشتمانی  بۆ  هاوبەشیان 

یەكسان بەشداری لە پەرستنەكەدا دەكەن«.
چەمكی  بەپیرۆزكردنی  لە  باس  دوات��ر  سمیت  ئانتۆنی 
ئایینەوە و دەڵێت: »زۆرترین  نیشتمان دەكات، بە ڕێگەی 
پەسن و پێداهەڵگوتنێك، كە پێشتر تایبەت بوو بە خوداكان، 
یان  ئایین   « بەوشێوەیە  و  نیشتمان«  بە  تایبەتە  ئێستا 
هەستە ئایینییەكان چووەتە شێوەی ژیانی عەلمانی و لەناو 
گۆڕەپانی سیاسەتی دنیاییدا جێگەی خۆی كردووەتەوە«)15(
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لە  بریتییە  پ��رۆس��ەی��ە،  ئ��ەو  لۆژیكیی  دەره��اوی��ش��ت��ەی 
سەرلەنوێ بەرهەمهێنانەوەی ڕۆڵی ئایین لە سیاسەتدا. لەو 
ڕێگەی  هندستان  فرەئایینیی  كۆمەڵگەی  لە  چوارچێوەشدا 
ناو  بۆ  ئایینەكان،  سەرجەم  ئاشكرای  هاتنەپێشەوەی  بۆ 
ڕێكخراوی  دامەزراندنی  خۆشكرد.  سیاسەت  گۆڕەپانی 
و   )1906( ساڵی  لە   )League Muslim( لیگ  موسلیم 
 Indian( هندستان   چاكسازیی  یەكێتیی  دام��ەزران��دن��ی 
Reform League(، لە ساڵی )1924(دا، كە نوێنەرایەتیی 
هیندۆس  ڕێكخراوی  دەك��رد،  هندستانی  مەسیحییەكانی 
لە   )1926( ساڵی  لە   )Hindu Mahasabha( مهاسبا  
دورگەی فیجی )Fiji( سەرەتایەك بوون بۆ ئەو پڕۆسەیە.

گاندی  مهاتما  ناكۆكەكانی  هەڵوێستە  لە  قوڵبوونەوە 
بۆ  هۆكارەكەی  سیاسەت،  و  ئایین  پەیوەندیی  لەبەرامبەر 
كەسێكی  گاندی  بنەڕەتدا  لە  دەگەڕێتەوە.  زەمینەیە  ئەو 
ئایین  »نابێت  ب��وو  ب��ڕوای��ەش  ئ��ەو  لەسەر  ب��وو،  عەلمانی 
تێكەڵبكرێت)16(«  نیشتمانییەكاندا  پرسە  و  لەگەڵ سیاسەت 
تەنیا  ئایین  ب��وو«  ئاشكرا  و  ڕوون  زۆر  هۆكارەكەشی 
خۆیەتی،  خ��ودای  و  م��رۆڤ  نێوان  تاكەكەسیی  پرسێكی 

ناتوانێت ببێتە پێوەرێك بۆ ناسنامەی نەتەوەیی«)17(
»ناسیۆناڵیزم  دەڵێت:  لەوبارەیەوە  هەر  گاندی  بۆیە 
ناسنامەی  ب��ە  پشتئەستوور  سێكتاریزمێكی  ل��ە  بانترە، 
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بەرلەوەی  هەرهەموومان  ئێمە  سۆنگەیەوە،  لەو  و  ئایینی 
بین،  مەسیحی  ی���ان  زەردەش���ت���ی  م��س��وڵ��م��ان  ه��ن��دۆس، 
هاوواڵتیی هندستانین«)18(. بەو شێوەیە تێگەیشتنی گاندی 
لە هندستانێكی ئازاد، كۆمەڵگەیەكە كە تێیدا »پۆلێنبەندییە 
ئایینییەكان شوێنی خۆیان داوەتە پۆلێنبەندی و دابەشكردنی 

سیاسی«، بوونەتەهۆی تۆكمەتربوونی كۆمەڵگە)19(
بوو،  ڕاددەیەك  بە  بنەمایە  ئەو  بۆ  گاندی  پابەندبوونی 
هندستان  بۆ  ڕەسمی  ئایینێكی  پەسەندكردنی  ناوبراو  كە 
ئایینێكی  ب��وون��ی  ئ��ەگ��ەری  ل��ە  ت��ەن��ان��ەت  ڕەت���دەك���ردەوە، 
دوودڵی  بەبێ  كە  دەك��ردەوە،  لەوە  جەختی  دیاریكراودا، 
لە  عەلمانییە)20(.  ناسنامەیەكی  ئازاد،  هندستانی  ناسنامەی 
لە وەها واڵتێكدایە، كە »سەرجەم  تەنیا  ڕوانگەی ئەوەوە 
ه��اواڵت��ی��ی��ەك��ان ل��ەب��ەرام��ب��ەر ی��اس��ادا ب��ەرام��ب��ەردەب��ن... و 
دەتوانێت  نەكات،  پێشێل  یاسا  كاتەی  ئەو  تا  هەركەسێك 
بەئازادی و بەبێ هیچ ڕێگرییەك نەریتە ئایینییەكانی خۆی 

جێبەجێ بكات«)21(
لەو چوارچێوەدا گاندی بە ڕاددەیەك سووربوو لەسەر 
ئایین  وەك  »بێ خودایی«  بە  بڕوابوون  كە  بنەمایە،  ئەو 
لە وەاڵمی دوو  و ڕێچكەیەك بەڕەسمی دەناسی. جارێك 
شوێنكەوتوویدا، كە بڕوایان بە خودا نەبوو، لێیان پرسیبوو 
خوداكان«  »بێ  بە  بوارێك  هیچ  ئ��ازاد  هندستانی  لە  ئایا 
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یەكسانەكانی  مافە  لە  باسی  تەنیا  نەك  نا؟  یان  دەدرێ��ت 
كە  ئ��ەوەی،  ببووەهۆی  بابەتە  ئەو  بەڵكو  كردبوو،  ئ��ەوان 
ڕستە بەناوبانگەكەی خۆی واتە »خودا ڕاستییە و »ڕاستی 

خودایە« دەرببڕێت)22(
لە  جۆرێك  بە  پەرەی  هاوكات  عەلمانی،  گاندیی  بەاڵم 
دەرەنجامەكەی  كە  دا،  سیاسەتیش  و  ئایین  ئاوێتەكردنی 
الوازكردنی عەلمانییەتی هندستان بوو. لە كانوونی دووەمی 
ساڵی )1921( دا ڕاشكاوانە ڕایگەیاند: »بەدڵنیاییەوە ئایین 
هیچ  بڕوایەدایە  لەو  بەندە  دەناسێنم،  سیاسەت  دنیای  بە 
چاالكی و جموجووڵێك لەم دنیایە، بە شێوەی سەربەخۆ و 
دابڕاو لە ئایین ئەنجامنادرێت)23(«، چونكە »ئایین بناغەیەكە، 
كە پێویستە لەسەری كۆی بنەماكانی ژیان دابمەزرێن)24(«.
هەربۆیەش زۆر بەتوندی دابەزییە سەر ڕەخنەگرەكانی و 
وتی: »ئەوانەی باس لەوەدەكەن ئایین هیچ پەیوەندییەكی بە 
سیاسەتەوە نییە، تێناگەن لەوەی كە ئایین چییە، سیاسەتێكی 
داماڵدراو لە ئایین، داوی مەرگە و دەبێتەهۆی پووكانەوە و 
نەمانی ڕۆح«)25(. بەوهۆیەشەوە گاندی لەنێوان ساڵەكانی 
)1920( بۆ )1921(، بزوتنەوەی یاخیبوونی مەدەنی، وەك 

بزووتنەوەی خۆخاوێنكردنەوەی ئایینی ناودەبرد.
لە  گاندی  فەلسەفیی  تێگەیشتنی  كە  بوترێت،  پێویستە 
ئایین بریتییە لە ئەخالقییات )ethics(، كە پێیوایە دەبێت لە 
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لەسەر  سووربوو  ناوبراو  بەرجه ستەبكرێتەوە.  سیاسەتدا 
ئەخالقییات  بنەمای  لەسەر  پێویستە سیاسەت  كە  ئەوەی، 
س��ەرچ��اوەی  ت��اك��ە  ئ��ەو  الی  ئایین  چونكە  داب��ڕێ��ژرێ��ت، 
ئەخالقییات بو،و بۆیەش الری لەوە نەبوو، كە ئایین بێتە 
دەڵێت:  لەوبارەیه وە  گاندی  سیاسەتەوە.  گۆڕەپانی  ناو 
»مەبەستی من لە ئایین شێوازە ڕەسمی و گرێبەستییەكەی 
ئەخالقیی  بنەمای  كە  ئایینێكە،  لە  مەبەستم  بەڵكو  نییە، 
تایبەتمەندییەكانی  لە  ئایینەكان بگرێتەخۆی«)26(.  سەرجەم 
ئەو ئایینە ئەقاڵنیبوونەكەیەتی، كە دەتوانێت ببێتە پێوەرێك 
دژی  ل��ە  و  ئەخالقییەكان  ب��ڕی��ارە  بەرەوپێشبردنی  ب��ۆ 

تاریكبیری و خورافەپەرستی دەوەستێتەوە.
دوو  بەردبارانكردنی  لەبەرامبەر  گاندی  ك��اردان��ەوەی 
و   )1925( ساڵی  لە  ئەحمەدی،  تەریقەتی  شوێنكەوتووی 
لە واڵتی ئەفغانستان بە تۆمەتی هەڵگەڕانەوە لە ئایین، ئەو 
بابەتە پشتڕاستدەكاتەوە. ناوبراو وێڕای شەرمەزاركردنی 
بەهۆی  تەنیا  سزایەك  »وەه��ا  ڕایگەیاند:  كردەوەیە،  ئەو 
پاساوی  ناتوانرێت  پێكراوە،  ئاماژەی  قورئاندا  لە  ئەوەی 
بۆ بهێنرێتەوە«. گاندی لە وەاڵمی مسوڵمانە توندڕەوەكاندا 
ڕایگەیاند: »تەنانەت ڕێنوێنییەكانی نێو قورئانیش نابێت، لە 
دەرەوەی بازنەی ڕەخنەلێگرتن بهێڵدرێنەوە.. هەمووشتێك 

دەبێت لەگەڵ ئەقڵدا بگونجێت«)27(
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 ئەو دوو تێڕوانینە ئەخالقی و لۆژیكییە بۆ ئایین، پێناسەی 
)نەرمینواندن و  تۆلێرانس  تێدا  شێوە گشتگیرەكەیەتی، كە 
و  مرۆڤەكان  بۆ  خۆشەویستی  ئاسانگیری،  و  میانڕەوی( 
هارمۆنیای كۆمەاڵیەتی دەبینرێت. كەڵكوەرگرتنی گاندی لە 
چەمكی ئایینی دارما )dharma( بە واتای ئەركی ئەخالقیی 
پاراستنی  بۆ  كۆمەاڵیەتییەكەی  پێگە  بەپێی  هەرتاكێك، 
سیستمی سروشتی )natural order of things(، ڕێك 
بەو واتایە بوو. هەربۆیەش بەبەردەوامی دروشمی ئەوەی 
ئایینی  و  منە  ئایینی  من  كە »سیاسەتی  بەرزكردبووەوە، 

منیش سیاسەتی منە«.
ڕێگەی  بە  نیازەمرۆڤدۆستانەكانیشی،  گاندی سەرەڕای 
لەسەر  پێداگریكردن  و  سیاسەت  و  ئایین  تێكەڵكردنی 
ڕێگەكردەییەكانی  بەكارهێنانی  و  ئایینی  ئەخالقییاتی 
عەلمانییەتی  كە  گرتەبەر،  ڕێگەیەكی  جیاكاری،  نەهێشتنی 
وەك  ئایین  ل��ە  تێگەیشتنی  ب��ەت��اڵ��ك��ردەوە.  ن����اوەڕۆك  ل��ە 
ل��ە كۆمەڵگە،  ب��اش��ت��رك��ردن و چ��اك��س��ازی  ت��اك��ە ه��ۆك��اری 
ئایینی  پاوانخوازانەی  تایبەتمەندیی  لەبەرچاوگرتنی  بە 
ڕێ��ب��ەری  )ب��راه��م��ێ��ن��ی(  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی��ی  پێگەی  و  ه��ی��ن��دوس 
بزووتنەوەی نەتەوەیی هندستان، ئەوەی لێكەوتەوە، كە ئەو 
نایەكسانییانەی لە نەریتە ئایینییەكانەوە ڕیشەیان دەگرت، لە 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ فشارە سیاسییەكاندا پارێزراوبن.
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كەرەستەیەك  وەك  ئایین،  بەكارهێنانەی  ج��ۆرە  ئ��ەو 
جیاكاریی  كە  كۆمەڵگەیەكدا،  لە  چاكسازی  ئەنجامدانی  بۆ 
كێشەكانی  بەشی سەرەكیی  ئایینی،  ناسنامەی  و  چینایەتی 
پێكدەهێنا، خۆی لەخۆیدا بەربەستێكی گەورەتری لەبەردەم 
دروس��ت��دەك��رد.  كۆمەاڵیەتییەكاندا  نایەكسانییە  الب��ردن��ی 
كاستە  ڕێبەری  و  سیاسی  بیرمەندی  ئەمبدكار  ڕەخنەی 
بەتایبەتی  لە ڕێبەرانی كۆنگرەی هندستان  دوورخراوەكان، 
یاساداڕێژەرێكی  وەك  ن��اوب��راو  ب��وو.  بابەتە  ئ��ەو  لەسەر 
هندستان، لەپاش ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی ئەو واڵتە باسی 
لەوەكرد: »چەمكە ئایینییەكان لەم واڵتە ئەوەندە بەرباڵون، 
مردن  تا  هاتنەدنیاوە  لە  ژی��ان،  ب��وارەك��ان��ی  س��ەرج��ەم  كە 
ئەگەر  و  ئایینییە  هەمووشتێك  واڵت���ەدا  ل��ەم  دەگ��رن��ەخ��ۆ، 
پارێزگارییان  )ئایینییەكان(  كەسییەكان  تایبەته   یاسا  بڕیار، 
پرسە  لەگەڵ  بەریەككەوتنیان  كاتی  لە  دڵنیام  من  لێبكرێت، 
تێناگەم  لەوە  هیچ  دەمێنینەوە..  بێدەرەتان  كۆمەاڵیەتییەكان 
بۆ دەبێت پانتاییەكی بەرینی بەو شێوە بۆ ئایین بەڕەسمی 
بناسین، پانتاییەك كە تەنانەت ئەنجوومەنی یاسادانەرانیش 
دەبووەهۆی  ئ��ەوەی  بەاڵم  نەبێت«)28(،   ئەوی  هاوشێوەی 
عەلمانییەتی  بە  درێژەپێدان  لەسەر  گاندی  سوورتربوونی 
بەرەوپێشبردنی  لە  ب��وو  ن��اوب��راو  سەركەوتنی  ئەخالقی، 
بە  ب����رەودان  ڕێ��گ��ەی  ب��ە  ك��ە  ناتوندوتیژی،  ب��زووت��ن��ەوەی 
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واتای  بە   )satyagraha( ساتیاگراها  وەك  چەمكەكانی 
ئەوەش  س��ەرەڕای  پێدرا.  برەوی  ڕاستی  لەسەر  پێداگری، 
ئەو جۆرە ڕاهێنان و هاندانە جەماوەرییە، كاریگەریی خۆی 
ئاسانگیریی  چەسپاندنی  بۆ  شێواز  هەمان  بەاڵم  دانابوو، 
ئایینی شكستی خواردبوو. بەیاننامەی ڕەخنەگرانەی جی.بی. 
كراپالنی، یەكێك لە هاوڕێ نزیكەكانی گاندی، لە كۆبوونەوەی 
گشتیی كۆنگرێسی هندستان، لە مانگی حوزەیرانی )1947( 
ه��ەر ل��ەوب��ارەی��ەوە ب��وو، »ل��ە س��ی ساڵی ڕاب����ردوودا، من 
بۆ  دڵسۆزی  دەربڕینی  لە  كات  هیچ  ب��ووم،  گاندی  لەگەڵ 
ئەودا  لەگەڵ  ئێستا  بۆ  بەاڵم  نەكردووە،  كەمتەرخەمیم  ئەو 
ئاستێكی  ل��ە  ئێستاش  ت��ا  ئ��ەو  ئ��ەوەی��ە  ه��ۆك��ارەك��ەی  نیم؟ 
گشتگیردا چارەسەرێكی بۆ تێپەڕاندنی قەیرانی توندوتیژییە 
دەستەگەرییەكان نەدۆزیوەتەوە. كاتێك گاندی ئێمەی فێری 
شێوازێكی  دەك��رد،  شارستانی  یاخیبوونی  و  ناتوندوتیژی 
دیاریكراوی نیشاندەداین، كە النیكەم ئێمە شوێنی دەكەوتین 
و جێبەجێمان دەكرد. لە ئێستادا ئەو بۆ خۆیشی لە تاریكیدا 
چەقیوە. گاندی باس لەوە دەكات، چارەسەرێكی دۆزیوەتەوە 
بیهار...،  ویالیەتی  مسوڵمانەكانی  و  هیندۆس  یەكگرتنی  بۆ 
بەاڵم دژوارە ببینین، كە ئەو كێشەیە چۆن چارەسەردەبێت. 
هیچ هەنگاوێكی بەرچاو بەو ئاڕاستەیەدا هەڵنەگیراوە، تا بەو 

ڕێگەیە بتوانین بگەینە ئامانجی دڵخوازەكەمان)29(
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خودی گاندی لە ساڵی )1939( دانی بە شكستەكەیدا نا 
و ڕایگەیاند: »من تا ئێستا هیچ كات دركم بەوە نەكردووە، 
وەك  كەموكوڕییەكانم  و  الوازەك��ان  خاڵە  لە  دەتوانم  كە 
كەڵك  گ��ەورەك��ان،  ئامانجە  بە  گەیشتن  بۆ  كەرەستەیەك 
بەوە  هەست  تر  هەمووكاتێكی  لە  زیاتر  ئێستا  وەربگرم. 
دەستەودامێنی  و  بخزێمە سووچێكەوە  دەبێت  كە  دەكەم، 
دڵمەوە  ناخی  لە  من  ببم،  خودا  بەخشندەیی  و  گەورەیی 
خوازیاری یەكگرتنی هیندۆس و مسوڵمانەكانم، بەاڵم نازانم 

كە بە چ ڕێگەیەك دەتوانرێت، ئەو یەكگرتنە بێتەدی »)30(
لەڕاستیدا عەلمانییەتە مەیلە و ئایینەكەی گاندی بێددان و 
بەدوور بوو لە پەالماردان. گاندی بە مەبەستی ئارامی و ڕاگرتنی 
پەسەندتربوو،  ب��ەالوە  ئەخالقی  كۆمەاڵیەتیی  هاوسەنگیی 
خستبووە  یاسای  جێبەجێكردنی  ب��ەك��ردەوە  بۆیە  یاسا،  تا 
یەكەمی  تشرینی  لە  نموونە  بۆ  تاكەكان.  ویژدانی  ئەستۆی 
پەالماری  هیندۆس  ئایینی  شوێنكەوتووانی  كاتێك   ،)1947(
گاندی  دان��ا،  تێدا  بتێكیان  و  دا  مسوڵمانەكانیان  مزگەوتێكی 
پێشنیازی ژەنەراڵ)پەتێل(ی بۆ ڕەوانەكردنی هێزەكانی پۆلیس 
و ڕێگریكردنیان لەو كارە بە باش نەزانی. ئەوەش تەنیا لەسەر 
ئەو بنەمایەی، »كە ئەركی هیندۆسەكانە بۆ خۆیان بتەكان لەو 

مزگەوتە، الببەن و قەرەبووی زیانەكان بكەنەوە«)31(
پێشتریش لە ساڵی )1924(، گاندی بە لەبەرچاوگرتنی 
هەستیاربوونی هیندۆسەكان لە بەرامبەر سەربڕینی مانگا 
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پێشنیازی كردبوو« هیندۆسەكان نابێت وا بیربكەنەوە، 
كە دەتوانن بەزۆر مسوڵمانەكان ناچاربكەن، تا دەست 
لە كوشتنی مانگا هەڵبگرن، بەڵكو دەبێت هیندۆسەكان 
مسوڵمانەكان  دۆستایەتیی  و  متمانە  جۆرێك  بە 
بەدەستبهێنن، كە مسوڵمانەكان بە خواستی خۆیان و 
لەبەر ڕێزی هیندۆسەكان دەست لەو كارە هەڵبگرن«.
گ��ان��دی ه��ەم��ان ئ���ەو پ��ێ��ش��ن��ی��ازەش��ی، س���ەب���ارەت بە 
هەستیارییەكانی مسوڵمانان بەكارهێناوە، »مسوڵمانەكانیش 
هیندۆسەكان  دەتوانن  بەزۆرەملێ  كە  تێبگەن،  وا  نابێت 
ناچاربكەن، تا لەبەردەم مزگەوتەكان مۆسیقای ئایینی خۆیان 
پەیوەندییەكی  سازدانی  ڕێگەی  بە  دەبێت  بەڵكو  نەژەنن، 
دۆستانە بچنەپێش و متمانەی هندۆسەكان بەدەست بهێنن. 
بۆئەوەی بەم ڕێگایە هیندۆسەكان هەستیارییە ماقووڵەكانی 

مسوڵمانان لەبەر چاو بگرن.)32(
ئەم تێڕوانینە ئەخالق تەوەرییەی گاندی بۆ سەروەربوونی یاسا، 
لە خوێندنەوەی میتافیزیایی ئەو بۆ »خودا« سەرچاوەدەگرێت، كە 
پێیوابوو خودا هەم یاسادانەرە و هەم جێبەجێكاری دادپەروەرییە، 
مرۆڤەكان  لە  سەرپێچیكاران  سزادانی  دەسەاڵتی  چەشنێك  بە 
سەندراوەتەوە و ڕادەستی خودا كراوە. لەوەش گرنگتر ئەوەیە، 
داوێنی  و  گشتگیرە  چەمكێكی  مانایەدا  لەم  س��زادان  چەمكی  كە 

مرۆڤەكان بە واتا گشتییەكەی دەگرێتەوە.
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هەر لەو ڕوانگەیه وە گاندی بوومەلەرزە ماڵوێرانكەرەكەی 
لە  نموونەیەك  بە  بیهاری،  ویالیەتی  )1934(ی  ساڵی 
دەربڕینی تووڕەیی خودا گەڕاندەوە، لە بە گاڵوزانینی چینی 
)كاستی( خوارەی كۆمەڵگە، خوێندنەوەیەك، كە ڕابیندرانات 
تاگور )1861 - 1941(، شاعیر و زانای هندستانی وەك 
»تیرۆریزمی ئایینی« ناوی بردووە. تاگور لە وەاڵمی گاندیدا 
ڕایگەیاندبوو« هیچ سیستمێكی شارستانی بوونی نییە، كە 
بە ڕێگەی قوربانیكردنی كەسانی بێتاوانی وەك ژن، منداڵ 
و كاستە گاڵوەكانی كۆمەڵگە هەوڵبدات، كاریگەری لەسەر 
و  كارەساتە  لەو  بەدوور  كە  دابنێت،  تردا  كەسانی  ژیانی 
كە  كەسانێك  دەژی��ن،  ئاساییشدا  و  ئاسوودەیی  لەوپەڕی 

ئەوانەش بۆ خۆیان شیاوی قورسترین سزان«.)33(
گاندی  ئایینی  ئەخالقی-  ڕێچكەی  خوێندنەوەی  ئەگەر 
مانای  بە  دادپ���ەروەری،  و  یاسا، س��زادان  بۆ چەمكەكانی 
ڕەتكردنەوەی حكومەتی یاسا و ل ەئەنجامدا بەردەوامبوونی 
ج��ی��اك��اری و ه����ەاڵواردن����ی ئ��ای��ی��ن��ی، ل���ە الی��ەك��ی��ت��رەوە 
بەرەوپێشبردنی  ب��ۆ  ئایین  ل��ە  هێمایی  كەڵكوەرگرتنی 
ب��ووەه��ۆی  هندستان،  دژەكۆلۆنیالیستیی  ب��زووت��ن��ەوەی 
عەلمانیدا.  ناسنامەی  بەسەر  ئایینی  ناسنامەی  زاڵتربوونی 
لە  سیاسەت  و  ئایین  تێكەڵكێشبوونی  لە  دووەم  شێوازی 
دوو ڕەهەندی جیادا خۆی دەرخست. یەكەمیان، جۆشدانی 
نەك هەر  ئایینییەكان،  ڕێگەی چەمكە  بە  كۆمەاڵنی خەڵك 
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ناكۆكییە  و  زیاتری هەستیاری  تەشەنەسەندنی  بووەهۆی 
ئایینییەكان، بەڵكو بەرەوپێشبردنی مافە دیموكراسییەكانی 
تاك و هاواڵتی بۆ هەمیشە خستە ناو ئەرشیڤی مێژووەوە.
پشتیوانیی گاندی لە بزوتنەوەی خەالفەت )1924-1919( 
و پاڵپشتیی ناوبراو، لە مسوڵمانەكانی هندستان دژی پڕۆژەی 
هەڵوەشاندنەوەی خەالفەتی عوسمانی، لە ساڵی )1921(دا، 
نموونەیەكی بەرچاو لەم شێوازەی ئاراستەكردنی كۆمەاڵنی 
بە  كە  لەوبڕوایەدابوو،  گاندی  ئایینی.  ڕێگەی  بە  خەڵكە، 
ڕێگەی پشتیوانیكردن لەو بزووتنەوە ئیسالمییە دەتوانێت، 
بواری یەكگرتنی هیندۆس و مسوڵمانەكان لە چوارچێوەی 
بڕەخسێنێت،  هندستاندا  دژەكۆلۆنیالیستیی  بزووتنەوەی 
بەاڵم بە پێچەوانەی چاوەڕوانییەكەی وا دەرنەچوو، تەنیا 
دۆگمەكان  كەسایەتییە  بەهێزتربوونی  دەرەنجامەكەشی 
بوو، لەبەرامبەر هاوتاهیندۆسەكانیان. جیا لەوەش شێوەی 
چارەسەكردنی  و  كۆتاییهێنان  بۆ  گاندی  ڕیشسپیگەرانەی 
دوو  ئەو  نێوان، شوێنكەوتووانی  گیروگرفتەكانی  و  كێشە 
ئایینە و دڵدانەوەی مسوڵمانەكان و بەخشینی ئیمتیازات بە 
سەركردەمسوڵمانەكان بووەهۆی ئەوە، كە ئەو سەركردانە 
وەك پاڵەوانی كۆمەڵگەی مسوڵمانەكانی هندستانیان لێبێت.
عەلمانییەتی  ل��ە  ڕەم��زان��ەی  و  هێما  ئ��ەو  دووەم،  خاڵی 
ئایینێكەوە  لە  لێوەرگیراوە،  كەڵكیان  گاندیدا  مەیلەوئایینی 
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وەرگیرابوون، كە شوێنكەوتووەكانی لە زۆرینەدا بوون. لەم 
بوارەدا ئەوەندە بەسە ئاماژەبكەین، بە زاڵبوونی چەندین چەمك 
و دەستەواژەی هەڵبژێردراوی ئایینی هیندۆسی، كە بەهاكانی 

ئەو ئایینەی لە بواری كۆمەڵگەی مەدەنیدا پەرەپێدا. )34(
پ��ێ��دا و  ئ��ام��اژەم��ان  دارم����ا س��ات��ی��اگ��راه��ا، ك��ە پێشتر 
لەالیەن  ك��ە   ،)Ramarajya( رام��اراج��ی��ا  دەس���ت���ەواژەی 
گاندییەوە بەدیاریكراوی وەك »دیمۆكراسیی ڕاستەقینە » 
بەكارهات، دوو لەو جۆرە چەمكانەن. هەروەها كاتێك گاندی 
لە هەوڵی ئەوەدابوو بگاتە ئایدۆلۆژیایەك، كە یەكێتی بەخش 
بێت، باسی لە دلۆڤانی و بەخشندەیی خوای مسوڵمانەكان 
بە  هیندۆس  ئایینی  بڕواكانی  بنەمای  لەسەر  ئەویش  كرد، 
جۆرێك، كە خودای ڕەحمان و ڕەحیمی )بەخشندە و دلۆڤان(
ی، بە ڕاما و كریشنا دەشوبهاند. شانازیپێوەكردنی گاندی 
بە ئایینی هیندۆس، بەڵگەیەكە لەسەر ئەو خاڵەی ئاماژەمان 
شانازی  و  س��ەرب��ەرزم  »م��ن  دەڵ��ێ��ت:  وێنە  بۆ  پێكردووە 
بەوەوە دەكەم، كە شوێنكەوتووی ئایینی هیندۆسم ئایینێك، 
كە هەموو ئایینەكان لەخۆیدا كۆدەكاتەوە، ئایینێكی ئاسانگیر 
پرسیارێكی  وەاڵمی  لە  ناوبراو  هەروەها  ك��راوەی��ە)35(«.  و 
ڕاداكریشنان، كە لێی پرسیبوو »چ ئایینێكت هەیە؟« وتبووی 
و  گشتگیرە  و  مرۆڤایەتییە  ئایینی  هندۆسە،  من  »ئایینی 

باشترینی ئایینەكانە، كە من تا ئێستا ناسیومە)36(«.
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بەشی دووەم
قەیرانی عەلمانییەت لە هندستان

لە بەشی یەكەمدا تایبەتمەندی و بەربەستەكانی بەردەم 
بنەڕەتدا  لە  كە  هندستان خستەبەرباس،  لە  عەلمانییەتمان 
سیاسی  كولتووری،  كۆمەاڵیەتی،  هەلومەرجی  دەرخ��ەری 
لەو  ئاوڕێكمان  لەوبەشەدا  هەر  واڵت��ەن.  ئەو  مێژوویی  و 
ناكۆكییە دایەوە، كە عەلمانییەتی ئەخالقیی گاندی لە هەناوی 
خۆیدا هەڵیگرتووە، لە ناكۆكیی نێوان ئەندێشەی عەلمانی و 

ئەو شێوازە ئایینیانەی هەڵیبژاردوون خۆی دەنوێنێت.
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لەگەڵ  ئایین  تێكەڵبوونی  دەرئەنجامەكانی  درێژەدا  لە   
سیاسەت دەخەینەبەرباس، كە بە جۆرەها شێوە بووەتەهۆی 
بەردەوامیدان بە جیاكاریی هەڵقواڵو لە نەریتە ئایینییەكان. 
ئەمەش  ئەو هۆكارەیە، كە بە ڕێگای پەرەسەندنی پارت و 
ڕێكخراوە ڕاستڕەوەكان لە هندستان، پرۆسەی عەلمانییەتی 
لەو واڵتەدا ڕووبەڕووی قەیران كردووەتەوە. بۆیەش دەبێت 
ڕێگەی دەرچوون لەو قەیرانە، –كە تەوەری سەرەكیی ئەم 
بنەماكانی عەلمانییەتدا  بەكارهێنانی شێواز و  لە  بەشەیە- 

ببینینەوە، نەك لە گەڕانەوە بۆ ئەخالقییاتی ئایینی.

میوانداریی گاندی لە میوانێكی ناوەخت
ئایینییە  نەریتە  بە  ب��وون  دەستەودامێن  بنەڕەتدا  لە 
باوەكان، بە مەبەستی پەرەپێدان بە ئەندێشەی عەلمانی، تەنیا 
زاڵكردنی  لە  بریتییە  ئەویش  لێدەكەوێتەوە،  ئەنجامی  یەك 
هندستانی  لە  بابەتە  ئەم  تردا.  ئایینەكانی  بەسەر  ئایینێك 
فرەئاییندا بووەهۆی ئەوەی هیندۆسە براهمێنەكان،بە ڕێگەی 
دەستبەسەرداگرتنی گوتاری نەتەوەیی و ئایینی، دەسەاڵتی 
كۆمەڵگەدا  گشتیی  ك��ۆی  ب��ەس��ەر  خ��ۆی��ان  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ی 
بسەپێنن، بەم شێوەیەش پێگەی كەمینە ئایینییەكانی تریان 

بۆ هاوواڵتیی پلەدوو دابەزاند.
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ل��ە ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای ن��اس��ن��ام��ەخ��وازی��ی ب���ااڵدەس���ت، لە 
سەرەتا  كە  هندستان،  دژەكۆلۆنیالیستیی  بزووتنەوەی 
 Lokmanya Tilak(( تایلەك  لۆكمانیا  ئەندێشەكانی  لە 
ئایینییەكانی  ئەندێشە  لە  دوات��ر  و   )1920 بۆ   )1856
خاوەنماڵ  پێگەی  لە  هیندۆسەكانی  ڕەنگیدایەوە،   گاندیدا 
میواندا  پێگەی  ل��ە  ت��ر  ئایینەكانی  ش��وێ��ن��ك��ەوت��ووان��ی  و 
ئەژماردەكرد. دەبووایە بە باشترین شێوە، واتە بە هەڵكردن 
پێداویستییە  تایبەتمەندی و  ئاسانگیری و ڕەچاوكردنی  و 
ئەو  دیارە  بكرێت.  میوانانە  لەم  پێشوازی  ئایینییەكانیان، 
پەیوەندییە ناهاوسەنگەی نێوان خاوەنماڵ و میوان، بێزاری 
و ناڕەزایەتیی كەمینە ئایینییەكان بەتایبەتی مسوڵمانەكانی 

هندستانی لێكەوتووەتەوە.
تێگەیشتنی نەرێنیی سەركردەكانی ڕێكخراوی »موسلیم 
لیگ«، بەڵگەیە لەسەر ڕاستی و دروستیی ئەو بابەتە، بە 
ساڵی  لە  خۆیشی  كە  جەناح،  عەلی  محەممەد  جۆرێكیش 
هندستانی  نیشتمانیی  كۆنگرەی  سەرۆكایەتیی  )1923(دا 
و  ڕەخنە  خستەبەر  گاندی  سیاسەتەكانی  بوو،  لەئەستۆ 
نیشتمانیی  كۆنگرەی  كه   تەنیاكەسێكە،  »گاندی  ڕایگەیاند: 
ئایینی  ژی��ان��دن��ەوەی  بۆ  كەرەستەیەك  ك��ردە  هندستانی 
ئایینی  زیندووكردنەوەی  گەورەكەشی  ئامانجە  هیندۆس، 
هندستاندا،  بەسەر  ئایینەیە  ئ��ەو  زاڵكردنی  و  هیندۆس 
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هندستاندا  بەسەر   )Hindu raj( هندۆسەكان  حوكومەتی 
بوو،  قەیرانێك  س��ەرەت��ای  لەخۆیدا  ئەمە  بسەپێنێت)1(«. 
لە  واڵتە  ئەو  سەربەخۆیی  ڕاگەیاندنی  لەگەڵ  هاوكات  كە 
لە  پڕ  و  كارەساتبار  جیابوونەوەی   )1947( ئابی  )15(ی 

توندوتیژیی هندستان و پاكستانی لێكەوتەوە.
 ئ��ەگ��ەر ب��ێ��زاری��ی م��س��وڵ��م��ان��ەك��ان ل��ەب��ەرام��ب��ەر پێگە 
بە  بەرامبەر  ب��وو  دژك��ردەوەی��ەك  وەك  الوەكییەكەیان، 
لەبەرامبەردا  گاندی،  ئایینییەكانی  و  نەتەوەیی  سیاسەتە 
و  ئایینی  ئاسانگیریی  ل��ەس��ەر  گ��ان��دی  خ��ودی  پێداگریی 
دوژمنایەتیی  ئایینییەكان  كەمینە  مافی  ڕەچ��اوك��ردن��ی 
گۆڵڤالكار  ئێس.  ئێم.  لێكەوتەوە.  هیندۆسەتوندڕەوەكانی 
ڕێ��ك��خ��راوی  دی����اری  ب��ی��رم��ەن��دی   )M.S. Golvalkar(
 Rashtriya( سەنگ  سیڤاك  سوەیام  راشترا  توندڕەوی 
Swayamsevak Sangh( یان )R.S.S( گاندی بەهۆی 
پشتیوانییەكانی لە مسوڵمانەكان، بە »ناپاك بەرامبەر نەتەوەی 
نووسیویەتی  شێوەیە  بەم  و  ن��اوزه دك��ردووە  هیندۆس« 
هەموو  ئەو  س��ەرەڕای  ناپاكەكان  سەرسوڕمانە  »جێگای 
ناویانەتەوە بەرزكراونەتەوە بۆ  ئابڕووچوون و كەتنانەی 

پلەی بڵندی نیشتمانپەروەری و ڕێبەرایەتی)2(«.
 لە ڕوانگەی ئەو ڕێكخراوە و ڕێكخراوی هیندۆس مهاسبا 
میوانێكی  وەك  ئایینییەكان  كەمینە  هیندۆسەكان(،  )حزبی 
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نەخوازرا چاویان لێدەكرا، كە تەنیا بەبیرهێنەرەوەی پەالماری 
مسوڵمانە نەیارەكان و دەسەاڵتە كۆلۆنیالیستییەكان بوون، 
بەو  دەرەوە.  بچوونایەتە  هندستان  ل��ە  دەب���وو  ب��ۆی��ەش 
هۆیەشەوە هەر جۆرە ملدانێك بە خواستەكانیان، بە جۆرێك 
هندستان  نەتەوەیی  بزووتنەوەی  رۆحی  ڕووشاندنی  لە 
دادەنرا، كە خۆی لە ئایدۆلۆژیای »یەكانگیریی هندویزم«دا 
لە  كە  ب��وو،  گاندی  میواندارییەی  ئ��ەو  ه��ەر  دەبینییەوە. 
ئەنجامدا و سەرباری ڕێزگرتن و حەزی گاندی بۆ هندۆیزم،  
گرووپێكی پێكهاتووی لەو دوو ڕێكخراوە، لە )30( كانوونی 
خۆشەویستی  و  ڕق  كرد.  تیرۆریان  )1948(دا  دووەم��ی 
هاوكاتی هیندۆسە توندڕەو و شۆڤینییەكان بۆ كەسایەتیی 
ناوخۆیی  ناكۆكیی  دەرخ��ەری  هەرشتێك  لە  بەر  گاندی، 
عەلمانییەتە خۆماڵییەكەی ناوبراوە، كە لە الیەك زاڵبوونی 
ئایینەكەی خۆی لەڕووی ئەخالقییەوە،  به رجه سته دەكرد و 
دەیخستە بەرچاوان لە الیەكی دیكەشەوە بەرگری لە ئایینە 

»نزمەكان« دەكرد.

ئایین وەكو كولتوور و توخم
عەلمانییەتی  لە  سیاسەت  و  ئایین  تێكەڵبوونی  ئەگەر   
بەسەر  هیندۆس  ئایینی  سەركەوتنی  بووەهۆی  گاندیدا، 
فەلسەفەی  ل��ە  تێكەڵبوونەوەیە  ئ��ەو  ت���ردا،  ئایینەكانی 
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 )R.S.S( و  مهاسبا(  )هیندۆس  ڕێكخراوی  دوو  سیاسیی 
هیندۆسەكان.  ن��ەژادی   – كولتووری  زاڵبوونی  بووەهۆی 
ئەوەش ئاڕاستەیەكە، كە بەزەقی دژە لەگەڵ خوێندنەوەی 
بەڕاشكاوی  ئاڕاستەیە  ئەو  ناسیۆنالیزم.  بۆ   عەلمانییانە 
هیندۆس(دا  كولتووری  و  )ناسنامە  هندوتوا  وش��ەی  لە 
خۆی دەبینییەوە، كە لە سەردەمی هەڵكشانی بزووتنەوەی 
ئایدۆلۆژیای  بنەماكانی  ئێستا  تا  هندستانەوە،  نەتەوەیی 
ڕاستگرە توندڕەوەكانی ئەو واڵتەی لەسەر دامەزراوە. ئەو 
تێكەڵبوونە لە بنەڕەتدا بە رێڕەوی كولتووردا تێپەڕدەبێت، 
بەپێی  ن��ەت��ەوەی��ەك  ك��ول��ت��وور،  دەبێتە  خ��ۆی  ئایین  وات��ە 

ناسنامەی ئایینییەكەی پێناسەدەكات.
ناسیۆنالیزم  لە  ئەو شێوازە  داكۆكیكارانی  ل��ەوڕووەوە 
هاوشێوەی كەسانی ئایینی و ڕووناكبیری وەك »موحسین 
كولتووری  بوونی  لەسەر  پێداگریكردن  بە  كە  كەدیوەر«، 
ڕەتدەكەنەوە.  عەلمانییەت  كۆمەڵگەدا،  بەسەر  زاڵ  ئایینیی 
خستنەڕووی  و  ئایین  و  كولتوور  زانینی  ی��ەك  بە  بۆیە 
ناسیۆنالیزم  پ��ێ��وەری  تاقە  وەك  ئایینی،  ناسنامەیەكی 
)نەتەوەگەرایی(، گەرەنتیی سڕینەوە، یان لەبارچاونەگرتنی 
كولتوورەكانی دەرەوەی خۆی لێدەكەوێتەوە، چونكە تەنیا 
لەو ڕێگەیەوە دەتوانرێت، یاسا ئاسمانییەكانی خۆی بەسەر 

هەموو كۆمەڵگەدا بسەپێنێت.
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لە  ن��ازی��زم  بەهێزبوونی  و  هەڵكشان  لەگەڵ  ه��اوك��ات 
ئاڵمانیا و ڕەوتە هاوشێوەكانی لە هەندێك شوێنی جیهان، 
الیەنی  ناسیۆنالیزم،  لە  تاكڕەهەندییە  خوێندنەوە  ئ��ەو 
پشتیوانانی  كە  ج��ۆرێ��ك،  بە  بەخۆیەوەگرت.  نەژادیشی 
ئەندێشەی هندوتوا لە هەوڵێكدا بۆ سڕینەوەی ئاسەواری 
و  كولتوور  هێمای  كردە  هندویزمیان  تر،  كولتوورەكانی 
بەم شێوەیە  یەكگرتوویی سەرجەم هیندۆسەكان.  نەژادی 
ساواركار، ڕێبەری كاریزمای ڕێكخراوی مهاسبا و یەكێك 
)1923(دا  ساڵی  لە  دەدا،  هیتلەری  پەسنی  كەسانەی  لەو 
لە شیكردنەوەی وشەی دەستكردی هندوتوا ڕایگەیاندبوو: 
هند  لە  م��ێ��ژوودا  س��ەرەت��ای  لە  ئارییانەی  ن��ەت��ەوە  »ئ��ەو 
كە  پێكهێنا،  نەتەوەیەكیان  كاتەدا  لەو  هەر  نیشتەجێبوون، 
هندستانییەكان  ئ��ەوەی  دی��ی��ەوە،  هیندۆسەكاندا  لە  خ��ۆی 
بۆ  خۆشەویستییە  بەتەنیا  هەر  نەك  پێكەوەدەبەستێتەوە، 
هاوبەشی  خوێنی  و   باووباپیران  هاوبەشی  نیشتمانی 
بەزیندوویی ڕادەگرێت و  دڵەكانیان  نێو دەمارەكانیان، كە 
ڕێزگرتنی  بەڵكو  دەهێڵێتەوە،  به گەرموگوڕی  هەستەكانیان 
كولتوورە  كە  گەورەكەمان،  لە شارستانییەتە  هاوبەشمانە 

هیندۆسییەكەمانە)3(«.
ناسنامەی  ب��ۆ  ڕەگ��ەزپ��ەرەس��ت��ان��ەی��ە  خوێندنەوە  ئ��ەو 
ك��ول��ت��ووری »توخمە  ل��ەپ��ێ��ن��او س��ڕی��ن��ەوەی  ن��ەت��ەوەی��ی، 
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بەرامبەر  ڤاكار  گۆل  پێداهەڵگوتنەكانی  لە   بێگانەكان« 
»ئه ڵمانیا  ڕەنگیداوەتەوە  نازیدا  ئاڵمانیای  سیاسەتەكانی 
بە شێوەیەكی  - جووەكان،  ن��ەژادە سامی  بە سڕینەوەی 
و  ڕەگەزی  پاكتاوكردنی  پێویستبوونی  و  گرنگی  ئاشكرا، 
كولتووری نیشانی جیهانی دا. لێرەدا شانازی و ڕێزگرتن 
چۆن  كە  خستوەتەڕوو،  ئەوەشی  ئه ڵمانیا  دەردەك��ەوێ��ت. 
لە  هەرگیز  ی��ەك،  بە  دژ  كولتووری  و  ن��ەژاد  تێكەڵبوونی 
لە  جگە  نابێت  سەركەوتنی  ئەگەری  گشتیدا  پێكهاتەیەكی 
هندستاندا  لە  ئێمە  دەبێت  ئەزموونێكە،  ئەمەش  شكست، 

سوودی لێوەربگرین)4(«.
بەیاننامە  ل��ە  ك��ە  ئ��ەزم��وون��ەب��وو،  ئ���ەو  ب��ەپ��ێ��ی  ه���ەر 
دەرەوەی  تری  »نەژادەكانی  ڕایگەیاند:  سیاسییەكەیدا 
هیندۆسەكان  ك��ول��ت��ووری  و  زم���ان  دەب��ێ��ت  ه��ی��ن��دۆس 
هیندۆس  ئایینی  لە  ڕێز  دەبێت  كە  ببن،  فێر  هەڵبژێرن. 
بگرن، بێجگە لە بەرزڕاگرتنی نەژاد و كولتووری هیندۆس، 
واتە نەتەوەی هیندۆس، بیر لە هیچ شتێكی تر نەكەنەوە و 
لەپێناو تێكەڵبوون و توانەوە لە نەژادی هیندۆسدا، بوونی 
دا  واڵت��ە  ل��ەم  ی��ان  قوربانی،  بكەنە  خۆیان  سەربەخۆی 
نیشتەجێ ببن، بەاڵم لەژێر ڕكێفی هیندۆسەكاندا بمێننەوە، 
بەبێ ئەوەی هیچ داواكاری و ئیمتیاز و تەنانەت مافێكی 

هاواڵتیبوونیشیان هەبێت)5(«.
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ئ��ەو ه��ۆك��ارەی، ك��ە ڕێ��ك��خ��راوی )R.S.S( س���ەرەڕای 
حەفتاكانی  كۆتایی  تا  سەركردەكانی  بێوچانی  هەوڵی 
سەدەی ڕابردوو نەیتوانی پێگەیەكی بەهێز بەدەستبهێنێت، 
بابەتێكە، كە ڕاستەوخۆ پەیوەندی  بە ڕەوتی عەلمانییەت 
میحوەر  هەیە. شكستی واڵتانی  هاوچەرخدا  لە هندستانی 
الوازب��وون��ی  ب��ووەه��ۆی  دووەم����دا،  جیهانیی  جەنگی  ل��ە 
لەوانە  یەك  جیهاندا،  لە  فاشیستییەكان  ڕەوت��ە  سەرجەم 
گرنگتر  هۆكاری  هندوتوا.  ئایدۆلۆژیای  شوێنكەوتووانی 
زاڵبوونی گوتاری عەلمانیی نەهرۆ بوو، لە )50(كان و )60(
ئایینی،  هەاڵواردنی  البردنی  لەسەر  پێداگری  بە  كە  كاندا، 
چەسپاندنی مافی هاواڵتیبوون و گەشەپێدانی ئابووری، لەو 
قۆناغە لە مێژووی هندستاندا، گۆشەگیریی سیاسی بەسەر 

ڕێكخراوی )R.S.S(دا سەپاند.
واته   تاقە كچەكەیەوە،  لەالیەن  نەهرۆ  نەریتی  لە  الدان 
ئەندێرا گاندی و سیاسەتمەدارنی دیكەی پارتی كۆنگرەی 
ڕابردوودا  لە سااڵنی  كە  هۆكارێكە،  هندستان،  نیشتمانیی 
ڕووب��ەڕووی  واڵتە،  ئەو  عەلمانییەتی  ئەوەی  بووەتەهۆی 

قەیران ببێتەوە.
هەروەك چۆن پێداگریی گاندی لەسەر پێویستیی پاراستنی 
ناسنامە و یەكێتیی نەتەوەیی لە بزووتنەوەی دژەكۆلۆنیالیستیی 
هندستان جۆرێك لە تێكەڵبوونی ئایین و سیاسەتی لێكەوتەوە، 
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لە سەردەمی دوای نەهرۆش پێویستیی سیاسەتمەدارەكان، بە 
كۆكردنەوەی دەنگ لە هەڵبژاردنەكاندا لەسەر بنەمای ناسنامەی 
ئایینی، نەك مافەكانی هاواڵتیبوون، ئاوێتەكردنێكی لێكەوتەوە، كە 
پەرەپێدەری چەندین ڕەهەندی دژه ئەخالقی، نایاسایی و تەنانەت 
تاوانكاری، لە سەرتاسەری كۆمەڵگەدا بوو. دەرئەنجامی ئەو 
بەرەودواوە هەنگاوهەڵگرتنە سەرلەنوێ گەڕانەوەی رێكخراوی 
پەرەسەندنی  و  سیاسەت  گۆڕەپانی  ناو  بۆ  ب��وو،   )R.S.S(
بە  بوو،  سیاسییەكانی  و  ئایدۆلۆژی  كولتووری،  كاریگەرییە 
پشتیوانیی چەندین ڕێكخراوی هاوتەریبی خۆی وەك »ڤیشڤا 
سێنا  شیڤا  و   )Vishva Hindu Prishad( پریشاد«  هندو 
)Shiva Sena(. درووستبوونی حیزبی بی جی پی »بهاراتیە 
بوو،  ئاماژەیەك  له ڕاستیدا   ،)1980( لە ساڵی  پارتی«  جاناتا 
 .)R.S.S( بۆ بەهێزبوون و گەشەكردنی ڕێكخراوی گشتگیری
دەرئەنجامێكی تریشی زۆربوونی ملمالنێ ئایینی و نەتەوەیی و 
ناوچەییەكان بوو، كە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ كوژرانی دەیان كەس 
لێكدانەوە و شیكردنەوەی  لێدەوتەوە.  دژبەیەكەكانی  هێزە  لە 
بابەتە، هەڵدەگرین بۆ بەشی كۆتایی ئەم نووسینە.  ئەو دوو 
تەنیا تیشك دەخەینە سەر دەرئەنجامە وێرانكارەكانی  لێرەدا 
تێكەڵبوونی سیاسەت و ئایین. ئەوەش بابەتێكە، كە لە ئێستادا 
سەرلەنوێ  پێویستیی  هندستان  عەلمانییەكانی  ڕووناكبیرە 

خوێندنەوە، بۆ چەمكی سیكۆالریزم بە گرنگ دەزانن. 
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هندوتوا و حزب و ڕێكخراوە پشتیوانەكانی
س��ەرك��ەوت��ن��ی ح��زب��ی راس���ت���ڕەوی )ب���ی ج��ی پ���ی(، لە 
خ��ول  دوو  دوای  و   )1999( س��اڵ��ی  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��ی 
و   )1996( ساڵەكانی  ل��ە  ك��ورت��خ��ای��ەن،  دەس��ەاڵت��داری��ی 
خستەڕوو.  خراپەكانی  دەرئەنجامە  سەرجەم   ،)1998(
یەكێك لە ڕووداوە دڵتەزێنەكانی ئەو قۆناغە پێنج ساڵەیەی 
دەسەاڵتداریی )بی جی پی( لە ساڵەكانی )-1999 2004( 
گۆجێرات  ویالیەتی  دەستەگەرییەكانی،  بەرباڵوە  پشێوییە 
 )2( لە  زیاتر  تێیدا  كە   ،)2002( )28(ی شوباتی  لە  بوو، 
هەزار مسوڵمان و )300( هیندۆس كوژران و بە سەدانی 
تر، بێسەروشوێن بوون. بەهۆی ئەو ڕووداوەوە )6( هەزار 
خۆیان  حاڵی  و  م��اڵ  هیندۆس  ه��ەزار   )10( و  مسوڵمان 
لەدەستدا. هەروەها )205( مزگەوت، )298( نزرگە و )17( 

پەرەستگە و )3( كڵێسە ڕووخێنران.
یەكێكی تر لە دەرئەنجامە زیانبەخشەكانی ئەو قۆناغەی 
دەسەاڵتدارێتیی حزبی )بی جی پی(، باڵوكردنەوەی ناسنامەی 
سیستمی  ب��ەس��ەر  ب��وو،  سەپاندنی  و  هندوتوا  ن��ەت��ەوەی��ی 
پەروەردەدا. ئەو ناسنامەیە، كە ڕیشەكانی لە ئایدۆلۆژیایه كی 
و  تاكڕەهەندی  خوێندنەوەیەكی  بە  داكوتابوو،  تاكڕەهەنددا 
بێبنەما لە ڕابردووی مێژووی هندستان، لە هەوڵی وەكیەك 
لێكردن و خستنەپێشەوەی ئایینی هیندۆسدا بوو. بە ڕێگەی 
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بەنەتەوەییبوون  تاكەپێوەری  وەك  ئایین،  بەكارهێنانی 
لە  كوشندەی  زەبرێكی  نەتەوەیی،  یەكێتیی  ه��ۆك��اری  و 

عەلمانییەتی هندستان وەشاند.
هەروەك پێشتریش ئاماژەی پێدرا، وەها تێكەڵكردنێكی 
سیاسەت لەگەڵ ئایین، كە خۆی لە ناسیۆنالیزمی هیندۆسدا 
هاواڵتیبوونی  م��اف��ەك��ان��ی  پ��ێ��چ��ەوان��ەی  ب��ە  دەب��ی��ن��ی��ی��ەوە، 
ئایینییەكانی  كەمینە  و  مەسیحییەكان  و  مسوڵمانەكان 
یەكەكانی  ل��ەدوای  ی��ەك  هەڕەشەئامێزە  پەیامە  ب��وو.  تر 
هندستان  مسوڵمانانی  بۆ  هندوا،  ئایدۆلۆژیای  الیەنگرانی 
پاكستان، خۆی  بەرەو  كۆچ  بە  بكەن،  ناچاریان  بۆئەوەی 
لەخۆیدا سیاسەتی گشتیی ئەو ڕەوتە فیكرییە دەخاتەڕوو، 
لەپێناو یەكدەستكردنی كولتوور و كۆمەڵگەی هندستان بە 

پشتبەستن بەو نموونانەی لە ڕابردوودا نیشانیدابوو.
ئ���ەگ���ەر پ��ێ��ش��ێ��ل��ك��ردن��ی م��اف��ەك��ان��ی ه��اواڵت��ی��ب��وون��ی 
ك��ەم��ەئ��ای��ی��ن��ی��ی��ەك��ان، ب��ەش��ێ��ك ب��ووب��ێ��ت ل��ە س��ی��اس��ەت و 
ئەوا  پ��ی(،  جی  )ب��ی  حوكومەتی  ڕەسمیی  ئایدۆلۆژیای 
س��ن��ووردارك��ردن��ی ئ��ازادی��ی م��ەدەن��ی و ت��اك، ب��ە ن��اوی 
لەو  ب��وو  تر  بەشێكی  نەتەوەیی،  ئاساییشی  پاراستنی 
حوكومەتی  دەرەوەی  سیاسەتی  هاوئاهەنگیی  سیاسەتە. 
گشتییەكانی  سیاسەتە  ل��ەگ��ەڵ  هندستان  ك��ات��ەی  ئ��ەو 
ئەمەریكا، دوای پەالمارەكانی )11(ی سێپتەمبەری ساڵی 
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ب��ی��رۆك��ەی ج��ۆرج ب��ووش بۆ  ل��ە  پ��ێ��ش��وازی  )2001( و 
بەرەنگاربوونەوەی تیرۆریزم، نەك هەر پاساوێك، بەڵكو 
سەرەوە.  ئامانجەی  دوو  ئەو  بۆ  بوو،  ڕێگەخۆشكەرێك 
دی��ارە  مێژوونووسە  بە  جنێودان  و  زارەك��ی  پ��ەالم��اری 
و  حەبیب(  )عیرفان  تاپر(،  )ڕومیال  وەك  عەلمانییەكانی، 
ئایدۆلۆژیای هندوتوایان  بێبنەمایی  )ساتیش چەندرا(، كە 
»تیرۆریستی  وەك  ناوهێنانیان  هەروەها  سەلماندبوو، 
و  هەڕەشەلێكردن  بۆ  بوو  سەرەتایەك  ئەكادیمی)6(«، 

پێشێلكردنی ئازادیی ڕادەربڕین.
ئەو سیاسەتە بە قۆستنەوە و خراپ بەكارهێنانی بڕگەی 
)124( لە یاسای سزادانی سەردەمی كۆلۆنیالیزم، لەالیەن 
تا  كە  جێبەجێكرا،  دەس��ەاڵت��دارەوە  حزبی  سەركردەكانی 
بەپێی  پێدەكرێت.  كاری  هندستان  لە  یاسایە  ئەو  ئێستاش 
چاالكوانانی  و  جیابیران  لە  زۆر  ژمارەیەكی  بڕگەیە  ئەو 
بواری مافەكانی مرۆڤ، بە تۆمەتی ناپاكی یان هەوڵدان بۆ 
زیندان  ڕەوان��ەی  و  كران  دادگایی  ڕووخاندنی حوكومەت 
هندستان،  بیرمەندانی  لە  هەندێك  نییە  هۆ  به بێ  ك��ران. 
دەسەاڵتدارێتیی  دەرئەنجامەكانی  ت��اك��ور  ڕام��ش  وەك 
ڕەوت���ی ه��ن��دوت��وای��ان ل��ەو س���ەردەم���ەدا، ب��ە ج��ۆرێ��ك لە 
كۆمەڵگەی   )khomeinisation( »بەخومەینیكردنی« 

هندستان ناوبردووە)7(.
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لە )بی جی  )8( ساڵ بەسەر گۆڕینی دەس��ەاڵت  ئێستا 
و  تێپەڕدەبێت  نیشتمانی  كۆنگرەی  حیزبی  بۆ  پ��ی(ی��ەوە، 
دەستووری هەمیشەیی هندستان، كە لە ساڵی )1976( دەنگی 
لەسەردراوە، لە ئێستاشدا جەختدەكاتەوە، لە جیاكردنەوەی 
ئایین لە دەسەاڵت و ڕەتكردنەوەی هەر جۆرە هەاڵواردن و 
پەراوێزخستنێكی ئایینی، ئایدۆلۆژی، چینایەتی و ڕەگەزی. 
دیموكراتی  و  عەلمانی  واڵتێكی  وەك  واڵتە  ئەو  هەروەها 
بۆچی  ك��ەوات��ە  پێناسەدەكات.  سۆسیالیستی  تەنانەت  و 
هێشتا هەندێك لە بیرمەندان و ڕووناكبیرانی، وەك )تی ئێن 
مەدان(، باس لە جەستەی نەخۆش و نیوەگیانی عەلمانییەت 
دەكەن و هەندێكیشیان وەك )ئاشیس ناندی( تەنانەت باس 

لە »لە گۆڕنانی ئەو جەستەیە« دەكەن؟
دەبێت لە چۆنییەتیی جێبەجێكردنی ئەندێشەی عەلمانی، 
خۆماڵییەكانی  تایبەتمەندییە  بەپێی  ئەویش  و  هندستان  لە 
كە  بگەڕێین،  هۆكارەكەیدا  ب��ەدوای  واڵتە،  ئەو  كۆمەڵگەی 
گێژەنێكی  ڕووبەڕووی  هندستانی  عەلمانییەتی  ئێستادا  لە 
قووڵ كردووەتەوە. قەیرانێك، كە لە چەندین ساڵی ڕابردوو 
ڕیشەكانی لە پرۆسەی بەجەماوەریبوونی سیاسەتی گشتیی 
ئەو واڵتەدابوو. هەبوونی ئەو پڕۆسەیە بەتەنیا دەبێتەهۆی 
دروستبوونی نیگەرانی الی عەلمانییەكانی هندستان، بەهۆی 
ئەگەری سەرلەنوێ گرتنەدەستی دەسەاڵت لەالیەن ڕەوتە 
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فاشیستییە هندوتواكان، ئەویش لە داهاتوویەكی نزیكدا. بۆ 
سەلماندنی ئەو ڕاستییە ئەوەندە بەسە ئاماژەیەك بكەین، 
بە نموونەیەك لە كارتێكردن و دەستڕۆیشتوویی سیاسی و 
كولتووریی حیزبی )بی جی پی( لە هندستان، تەنانەت پاش 

شكتهێنانی لە هەڵبژاردندا.
لە مانگی تشرینی یەكەمی ساڵی )2010(، لەژێر ناوی » 
ئازادی وەك تاكەچارەسەر«، سمینارێك لەالیەن كۆمەڵێك 
هەڵسوڕاوانی  و  مرۆڤ  مافەكانی  ب��واری  چاالكوانانی  لە 
سیاسی، لەپێناو ئازادكردنی زیندانیانی سیاسی لە زانكۆی 
لەو  بابەتانەی  لەو  یەكێك  ڕێكخرا.  هندستان  جەوادپوری 
سەربەخۆیی  ڕاگەیاندنی  پرسی  خ��رای��ەڕوو،  سمینارەدا 
كشمیر بوو، كە بووەهۆی پێكدادانی نێوان چەقۆوەشێن و 
گۆپاڵ بەدەستەكانی حیزبی )بی جی پی(، لەگەڵ خوێندكارانی 
ئەو زانكۆیەدا. دواتر سەركردەكانی ئەو حیزبە توانییان، بە 
چەند  كۆنگرێس  و  حوكومەت  گوشارخستنەسەر  ڕێگەی 
كەس لە بەشداربووان لەوانە سەید »عەلی شا گەیالنی« و 
»ئارونداتی روی«، نووسەر و چاالكوانی سیاسی، بەپێی 
هندستان  سزادانی  یاسای  )ئ��ا(ی  بڕگەی   )124( م��اددەی 

بدەنە دادگا و ڕووبەڕووی لێپێچینەوەیان بكەن.
لەسەر  هندستان،  بیرمەندانی  كۆكبوونی  س���ەرەڕای 
كولتووری  لە  سڕینەوەی  یان  عەلمانییەت  لەبارچوونی 
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و  عەلمانییەت  ب��ۆ  ئ���ەوان  ج��ی��ای  تێڕوانینی  س��ی��اس��ی��دا، 
بیرمەندانەی  ئەو  ڕاب���ردووودا،  س��ەدەی  لە  كاركردەكەی 
گرووپە،  دوو  ئەو  دەتوانین  جیاواز.  بەشی  دوو  كردوەتە 
ئایینی  ئاسانگیریی  الیەنگری  نوێیەكانی  گاندییە  وەك 
جیهانگیر  عەلمانییەتی  پشتیوانیی  نوێیەكانی  نەهرۆ  و 
پۆلێنبكەین. هەرچەندە لە هەندێك حاڵەتدا دەتوانین، هەردوو 

تێڕوانینەكە هاوكات پێكەوە ببینین.
لە  بریتییە  گ��رووپ��ە،  دوو  ئ��ەو  لێكجیاكەرەوەی  خاڵی 
جەختكردنەوەی گرووپی یەكەم لەسەر پاراستن و پەرەپێدان 
بە ناسنامەی نەتەوەیی و جەختكردنەوەی تاقمی دووەمیش، 
دیموكراسییەكانە.  و  تاكەكەسی  مافە  بە  پەرەپێدان  لەسەر 
ئەو دوو مەیلە هەركامیان جۆرێك پەرچەكردارە، لەبەرامبەر 
بووەتەهۆی  الی��ەك��ەوە  لە  كە  بەجیهانیبوون،  س��ەردەم��ی 
هەستپێكردن بە پێویستیی بەرگریی كولتووری و لە الیەكی 
م��رۆڤ،  مافی  وەك  چەمكەكانی  جیهانگیربوونی  ت���رەوە، 
ئازادییە مەدەنییەكان و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی كردووەتە 
لەو  البدرێت.  لێ  خۆی  ناتوانرێت  كە  پێویست،  بابەتێكی 
وەك  هەم  دەبێت  هزرییە،  تێڕوانینە  دوو  ئەو  ڕووەش��ەوە 
بڕوانرێت،  لێی  مێژوویی  خوێندنەوەیەكی  و  پێداچوونەوە 
هەم وەك هەوڵدانێك بۆ گەیشتن بە كۆمەڵگەیەكی هاوشێوە. 

لێرەدا زیاتر ئەو دوو ڕوانگەیە شیدەكەینەوە.
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گاندیزمی نوێ
كەسانی گاندیی نوێ، وەك )ئێم ئێن سرینیواس( و )تی 
ئێن مەدان( و )ئاشیس ناندی(، كە دەتوانین وەك وتەبێژانی 
ئاسانگیریی  كەسانی  بە  باشترە  یا  خۆماڵی،  عەلمانییەتی 
ئایینی ناویان بەرین، بەگشتی هۆكاری شكستی ئەندێشەی 
نامۆبوونی  بۆ  دەگێڕنەوە  ئایدۆلۆژیایەك،  وەك  عەلمانی 
لە  سرینیواس(  ئێن  )ئێم  هندستان.  كۆمەڵگەی  ل��ەگ��ەڵ 
لە  یەكێك  و  ناودار  كۆمەڵناسی   ،)1999-1916( سااڵنی 
پێویستی  بە  و  بڕوایەدایە  لەو  تیۆرییە،  ئەو  پێشەنگەكانی 
دەزانێت بۆ چارەسەركردنی قەیرانە سیاسی و كۆمەاڵیەتییە 
یەك لەدوای یەكەكانی هند، پەناببردرێتە بەر فەلسەفەیەكی 
نوێ، بەاڵم ئەو فەلسەفەیە، نەك لەسەر بنەمای ئۆمانیزمی 
عەلمانی، بەڵكو لەسەر بنەمای هەبوونی »خودا وەك ئافرێنەر 

و پارێزەری كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی)8(« چەقیبەسوتوە.
تی ئێن مەدان كۆمەڵناسێكی تری ئەو واڵتەیە، كە چەندین 
ساڵ بەرلەوەی حیزبی )بی جی پی( دەسەاڵت بگرێتەدەست، 
بەڕاشكاوی ڕایگەیاندبوو: »لە ئێستاوە دەڵێم لە هەلومەرجی 
لە  هاوبەش  بڕوایەكی  وەك  عەلمانییەت  هەنووكەییماندا، 
هەنگاوی  وەك  ئەویش  دەستەبەرنابێت،  باشوور  ئاسیای 
كردارییانەی حوكومەت، بۆیە لە چوارچێوەی بەرنامەیەك 
لەڕاستیدا  ناهێنێت«.  بەدەست  سەركەوتن  داه��ات��وو،  بۆ 
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مۆدێرنە.  لە  ڕەخنەكانییەتی  بەهۆی  م��ەدان  تێگەیشتنی 
كە  كەمینەیەكە،  خەونی  »عەلمانییەت  وت��ووە:  ئەوەشی 
دەیەوێت زۆرینە بەپێی وێناكانی خۆی لەقاڵب بدات، ویستی 
كۆمەڵگەیەكی  لە  بەاڵم  بسەپێنێت،  مێژوودا  بەسەر  خۆی 

ڕێكخراوی دیموكراتیدا ئەو تواناییەی نییە)9(«.
 هەروەها بەتوانجەوە عەلمانییەتی بە »بڕوایەكی ئایینی« 
بە  س��ەب��ارەت  سیكۆالریزم،  بانگەشەكانی  و  چ��وان��دووە 
رێزگرتن لە هەموو ئایینەكان ڕەتدەكاتەوە)10(. لەبەرامبەردا 
كۆمەڵگەیەكی  بە  گەیشتن  بۆ  م��ەدان  كە  ڕێگەیەی،  ئ��ەو 
ئاسانگیریی  بنەمای  لەسەر  لێكراو  وەكیەك  و  هاودەست 
پشتئەستوورە،  ڕێگایەكە  ئ��ەوەش  دەی��خ��ات��ەڕوو،  ئایینی 
سەرلەنوێ  بە  و  ئایینییەكان  فەلسەفییە  س��ەرچ��اوە  بە 
بەر  لە  ئایین،  فەلسەفییەكانی  سەرچاوە  بۆ  خوێندنەوە 
ڕۆشنایی سەردەمی ئێستادا، ئەو ڕێگایە دەستەبەردەبێت. 
بۆ  گشتی«  »یادگەی  گواستنەوەی  ئ��ەوەوە  ڕوانگەی  لە 
هەڵسوكەوتە  و  ب��ڕوا  لە  هێمایەكە  كە  داه��ات��وو،  و  ئێستا 
هندستان،  كۆمەڵگەی  ن��او  باوەكانی  ئایینییە  هاوبەشە 
تەنیا  تر،  كەسانی  بۆ  و خۆشەویستی  لەوانە سنگفراوانی 
شێوازێكە، كە لەسەر بنەمای خوێندنەوەیەكی ئاشنا بە » 
ئایینەكان،  میتافیزیاییەكانی«  گرنگە  گریمانە  دابەشكردنی 

مزگێنیی ئاسانگیریی ئایینی لەگەڵ خۆی دەهێنێت)11(. 



69ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

 ئ��اش��ی��س ن��ان��دی ب��ی��رم��ەن��دی ن����اودار و ڕەخ��ن��ەگ��ری 
مۆدێرنەش، هۆكاری سەرنەكەوتنی عەلمانییەتی هندستان 
واڵتەدا،  ئەو  كولتووری  و  كۆمەڵگە  لەگەڵ  نامۆبوونی  لە 
دەبینێتەوە. ڕووبەڕووبوونەوەی توند و ڕەخنەگرانەی ناندی  
لەبەرامبەر عەلمانییەتی جیهانگیر، كە دەتوانین شرۆڤەكەی 
لەڕاستیدا  كە  ببینین،  دژەعەلمانییەكەیدا)12(  مانیفستۆی  لە 
ڕەتكردنەوەی  لەپێناو  مۆدێرنە  لە  ڕەخنە  بۆ  پێشەكییەكە، 
هەر جۆرە ڕوانگەیەكی ڕۆژئاوایی. لەو چوارچێوەیەشدا تا 
ئەو شوێنە دەچێتەپێش، كە )عەلمانییەتی ڕوو لە ڕۆژئاوا( 
به هۆی  )توندڕەویی هیندۆسی(، دوو دیوی قوماشێكن،  و 
كۆلۆنیالیزمن  سەردەمی  بەرهەمی  هەردووكیان  ئ��ەوەی 
و  یەكناگرنەوە  واڵتە،  ئەم  مێژووییەكانی  نەریتە  لەگەڵ  و 

نامۆن لەگەڵیدا)13(.
لەم بارەیه شەوە دەڵێت: »ڕۆڵی ئایدۆلۆژیی عەلمانی لە 
زۆربەی كۆمەڵگەكانی ئەم سەردەمەدا، هیچ جیاوازییەكی 
خاچییەكانی  جەنگە  و  ب��ی��روڕوا  ل��ە  لێپێچینەوە  ل��ەگ��ەڵ 
بارگاویكراو بە ئایدۆلۆژیی ئایینەوە نییە«)14(. لەسەر ئەو 
)ناندی( تێگەیشتنی خۆی لە چەمكی عەلمانی بەو  بنەمایە 
هند،  خەڵكی  زۆربەی  بۆ  »لەمڕۆدا  شیدەكاتەوە:  شێوەیە 
دەنوێنێت،  خۆی  خەروارێك  لە  مشتێك  وەك  عەلمانییەت 
ڕەوت��ی  و  ب��او  ئایدۆلۆژیی  بەرهەمی  لە  زنجیرەیەك  كە 
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كۆمەاڵیەتی لەخۆدەگرێت. گەشەپێدان، زانستە زەبەالحەكان 
و ئاساییشی نەتەوەیی نموونەیەك لەو خەروارەن«.

ناندییەوە،  ڕوانگەی  لە  بەرهەمگەلێك  وەها  بەرئەنجامی 
هیچ نییە جگە لە »مۆڵەتپێدان و ەوایی بەخشین بە توندوتیژی 
لە  كە  توندوتیژییەك،  كۆمەڵگە-  الوازەكانی  توێژە  دژی  لە 
ڕابردوودا لەالیەن كڵێسا، زانایانی ئیسالم، ڕێبەرانی ئایینی بوزا 
و براهمێن بەكاردەهێنرا)15(«. تێگەیشتنی ناندی لە عەلمانییەت، 
بەهەڵە بە لێكچوونی هزری و ئایدۆلۆژیی تاكەكانی كۆمەڵگە 
دەرئەنجامە  لەبەرامبەر  هەڵوێستەكانی  بۆیە  دەبەستێتەوە، 
بارەیه شەوە  لەو  نەرێنییە.  سیكۆالریزمدا  ڕۆشنبیرییەكانی 
دەڵێت: »عەلمانییەت قسەیەكی ئەوتۆی لەسەر كولتوورەكان 
و  نەتەوەگەراییە  دژی  لە  عەلمانییەت  بەدڵنیاییەوە  نییە،  پێ 
زۆرجاریش كوشندەیە. هەڵبەت لە كاتێكدا گۆڕانكاری بەسەر 
ئەو دۆخەدا دێت، كە سەرجەم كولتوورەكان یان سەرجەم 
تایبەتن،  كولتوورێكی  ناسنامەی  هەڵگری  كەسانەی  ئ��ەو 
نەتەوەیی  حوكومەتی  بە  خۆیان  پابەندبوونی  و  وەف��اداری 
حكومەتەكەیان.  ڕازێ��ن��ەرەوەی  و  پاشكۆ  ببنە  و  ڕابگەیەنن 
هیچ  )ئەرزەدۆكسییەكان(  ئۆرتۆدۆكسییەكان  عەلمانییە 
تێگەیشتنێكیان لە بابەتێكی لەو شێوەیە نییە، كە چۆن ئایینێك 
جیاوازەكان،  ئایینە  نەریتی  و  بیروباوەڕ  دەتوانێت  بەتەنیا 

بەپێی بنەماكانی خۆیان پێكەوەببەستێتەوە«)16(.
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لەڕاستیدا ئەو ڕێگەیەی ناندی بۆ دەرچوون، لە قەیرانی 
ئێستای عەلمانییەتی هندستان خستبویەڕوو، هەر ئەوەیە، 
جەرگەی  لە  واڵتە  ئەو  لەسەربەخۆبوونی  بەر  گاندی  كە 
ئەخالقی سیاسیی خۆیدا دایڕشتبوو. ناندیش وەك گاندی 
ئایین  لە  قوڵبوونەوە  ڕێگەی  بە  تەنیا  ب��ڕوای��ەداب��وو،  لەو 
الیەنە  دۆزی��ن��ەوەی  و  واڵت��ە  ئ��ەو  ئایینییەكانی  نەریتە  و 
ئاسانگیرییەكانیان، دەتوانێت ئەو ئامانجانە دەستەبەربكات، 
كە عەلمانییەتی مەیلەوڕۆژئاوا سەركەوتوونەبووە، لەوەی 

بیانهێنێتەدی.
ج��ی��اك��ەرەوەی  هێڵێكی  ن��ان��دی  باسەكەیدا  درێ���ژەی  ل��ە 
ئاشكرا، دەخاتە نێوان »ئایین وەك بڕوابوون« و ئایین وەك 
ئایدۆلۆژی«. بەپێی بۆچوونەكەی بڕوای ئایینی تاكەهۆكاری 
پاراستنی ئاسانگیریی ئایینییە، ئەوەش لە كاتێكدایە ئایین، وەك 
ئایدۆلۆژیا بێجگە لە توندوتیژیی سێكتاریستی )دەستگەری(، 
جیاوازی  ناندی  هۆیەشەوە  بەو  هەر  لێ شیننابێت.  هیچی 
مەیلی  بەو شێوەیە،  و  هندوتوا  و  هندۆییزم  نێوان  دەخاتە 
مەیلی  و  ناودەبات  ژیان«  و شێوازی  »بڕوا  بە  یەكەمیان 
دووەم بە الدان لەوە دەزانێت، كە »بووەتەهۆی قۆستنەوەی 
ناسنامەیەكی  دروستكردنی  بۆ  هندستان  خەڵكی  ئامانجی 
نەتەوەیی، بە واتا پۆست كۆلۆنیالیستییەكەی، لەالیەن حیزبی 

)بی جی پی( و هاوپەیمانەكانییەوە)17(«.
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لەالیەن  عەلمانییەت،  ڕەتكردنەوەی  كە  سەرنجڕاكێشە، 
ڕەوتەكانی  ئ��ەوەی  ب��ووەت��ەه��ۆی  هاوبیرەكانی  و  ناندی 
لە  راستڕەوەكان،  سیخە  و  مەسیحی  مسوڵمان،  هندوتوا، 
دواكەوتووییەكانی  مەیلە  و  خواست  ڕاب���ردوودا  سااڵنی 
ئەو  تیۆرییەكانی  س��ەرچ��اوە  ب��ە  پشتبەستن  ب��ە  خ��ۆی��ان 

بیرمەندانە بخەنەڕوو.
الوازییەكانی  و  كەموكوڕی  دەك��ات،  پێویست  لێرەدا 
شێوازناسی )میتۆدۆلۆژی(، ئەو ناسنامەخوازە نەریتگەرایانە، 
بە  ناویدەبەن،  نەریت  ژیاندنەوەی  به   كه   بیربهێنینەوە. 
تایبەتمەندیی  مۆدێرن،  سەردەمی  فیلتەری  لە  تێپەڕبوونی 
نە  كە  دیاردەیەك،  دەبێتە  و  لەدەستدەدات  نەریتیی خۆی 
ئەم  ڕاستییەكانی  لەگەڵ  نە  نەریتە،  تایبەتمەندیی  هەڵگری 
سەردەمەدا دەگونجێت، بەهۆی ئەوەی پاڵنەری ژیانەوەی 
نەریتەكان، خۆی هەڵقواڵوی پرسەكانی سەردەمی ئێستایە. 
هەوڵێكی بەو شێوەیە زیاتر لە هەرشتێك پەرچەكردارێكە، 
نەك  م��ۆدێ��رن،  س��ەردەم��ی  كەموكوڕییەكانی  لەبەرامبەر 
هەوڵێك بۆ نەهێشتن و چارەسەركردنیان. لەو پەیوەندییەدا 
ئێس(  ئێس  )ئار  ڕێكخراوی  لەبارەی  ناندی  شیكردنەوەی 
جێگای تێڕامانە. هەرچەندە ناندی نەریتخوازییەكەی خۆی 

لەو خوێندنەوە گشتییە جیادەكاتەوە.
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لەو بارەیەشەوە نوسیویەتی: »هەموو ئەو بابەتانە، كە 
بوژێنەرەوانی هیندۆس لە هەوڵی ژیاندنەوەیدان، نابێت وەك 
گاڵتەجاڕییانەی،  خاكییە  كراسە  ئەو  ناوببرێت.  هندویزم 
هەموو  لەبەریاندەكەن،  ئێس(  ئێس  )ئ��ار  كادیرەكانی  كە 
جلی  شێوازی  بە  كراسانە  ئ��ەو  دەدركێنن.  ڕاستییەكان 
هەر  نەك  داڕێ���ژراون،  كۆلۆنیالیسم  سەردەمی  پۆلیسی، 
)ئار ئێس ئێس( وەك منداڵی زۆڵی كۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوا 
ئەو  وەرگرتنی  كاریگەریی  دەرخەری  بەڵكو  نیشاندەدات، 
)ڕۆژهەاڵتناسانە(  ئۆرینتالیسی  تێڕوانینی  لە  ڕێكخراوەیە، 
حوكومەتی  وەك  ڕۆژئ��اوا،  تری  چەمكەكانی  و  ئایین  بۆ 
نەتەوەیی، نەتەوە و ناسیۆنالیزم. كاتێك وەها تێگەیشتنێك 
لە ئایین و حوكومەت دێتە ناو هندویزمەوە، ئەوە ڕوودەدات، 

كە نابێت ڕووبدات)18(«.
راستڕەو  هەوڵی  كە  بكرێتەوە،  لەوە  جەخت  پێویستە 
ڕاست  خوێندنەوەیەكی  لەپێناو  هند  ناسنامەخوازانی  و 
كە  نوێیە،  داهێنانێكی  خۆی  »هندویزم«  بۆ  دروس��ت  و 
دەگ��ەڕێ��ت��ەوە.  كۆلۆنیالیزم  س��ەردەم��ی  ب��ۆ  ڕی��ش��ەك��ان��ی 
هۆكارەكەشی دیارە: لە بنەڕەتدا ئایینێكی دیار و هاوبەش 
بە ناوی »هندویزم« بە درێژایی مێژووی ئەو واڵتە، بوونی 
جۆراوجۆری  شیكردنەوەی  و  ڕاڤە  بتوانرێت  تا  نەبووە 
شوێنكەوتووانی  پێچەوانەی  بە  هیندۆسەكان  بكرێت.  بۆ 
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پێغەمبەرێكی  نە  هاوبەش،  خوایەكی  نە  تر،  ئایینەكانی 
هاوبەشیشیان  و  پیرۆز  كتێبێكی  تەنانەت  نە  و  فەرمی 
هەیە. خستنەڕووی وێنەیەك لە ڕابردووی هیند، كە لەسەر 
نەخشێنراوە،  یەكانگیر  و  هاوبەش  ئایینێكی  چوارچێوەی 
نەریتخوازان  شێوازناسیی  ه��ەڵ��ەی  ل��ە  ت��ر  نمونەیەكی 
بۆ  ج��وگ��راف��ی  چەمكێكی  گۆڕینی  ب��ە  ك��ە  ن��ی��ش��ان��دەدات، 

بیرۆكەیەكی ئایینی هاتووەتەئاراوە.
لە  كە  بیربهێنرێتەوە،  ئەوە  پێویستە  ڕەتكردنەوەی  بۆ 
بە واڵتێك دەوترا، كە  بنەڕەتدا وشەی عەرەبی »ئەلهند« 
سیند  دۆڵی  لەودیو  عەرەبەكان،  جوگرافیی  پێگەی  بەپێی 
ئایین  دانیشتووانەكەی  هەڵكەوتبوو،   )Indus Valley(
بۆنەی  بە  خەڵكانە  ئەو  هەبوو.  جیاجیایان  بیروبڕوای  و 
ناوەش  ئەو  ناودەبران،  هیندۆس  بە  واڵتەكەیانەوە،  ناوی 

بچووكترین ئاماژەیەكی ئایینی تێدانییە.
لە سەدەی یەكەمی زایین و دوای باڵوبوونەوەی ئایینی 
مەسیحی، لە هندستان و باڵوبوونەوەی ئایینی ئیسالم لە 
سەدەی حەوتەمدا، بەكارهێنانی وشەی هیندۆس ڕەنگ و 
بۆنێكی ئایینی بەخۆیەوە گرت. ئەو گۆڕانكارییە لە چەمكدا 
ناوی  بە  یەكانگیر  و  هاوبەش  ئایینێكی  بوونی  وات��ای  بە 
لە  جیاكردنەوەیان  بۆ  تەنیا  وشەیە  ئ��ەو  نییە،  هندۆیزم 

شوێنكەوتووانی ئایینەكانی تر بەكاردەهێنرا)19(.
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هەیە،  و  هەبووە  بوونی  هندستان  لە  ئ��ەوەی  كەواتە 
كە  ل��ەڕادەب��ەدەرە،  ئایینی  دەستەی  و  ئایینزا  لە  كۆمەڵێك 
بوونی  هەیە،  ناكۆكیشییان  تەنانەت  و  جیاواز  دابونەریتی 
بوارەدا  لەو  دەكات.  ئەستەم  تایبەت  ئایینی  ناسنامەیەكی 
»ڕومیال  هیند،  ن��اس��راوی  مێژوونوسی  لێكۆڵینەوەكانی 
لە  پێدەبەخشێت.  بەرچاوڕوونیمان  ب��ەت��ەواوەت��ی  تاپر« 
لێكۆڵینەوەی سیستمی كۆمەاڵیەتیی هندستان، لەسەر ئەوە 
ناسنامەیەكی  وەك  پێشتر  ئ��ەوەی  كە  دەك��ات،  پێداگری 
گشتی و هەمەگیر باسیدەكرا، لە ئێستادا بە لەبەرچاوگرتنی 
ئەتنیكی،  زمانی،  گروپە  و  چینایەتی  )كاستی(  سیستمێكی 
فرەالیەن  ناسنامەیەكی  لە  باس  پیشەییەكان،  و  ناوچەیی 

دەكرێت.
ڕوانگەیەوە،  »ل��ەو  دەخ��ات��ەڕوو:  ئ��ەوەش  تاپر  ڕۆمیال 
هەرتاكێك بەتەنیا هەڵگری چەندین ناسنامەیە، كە لەنێوان 
بوونی  ب��ەرچ��اودەك��ەوێ��ت.  ه��اوب��ەش  خاڵی  هەندێكیاندا 
بەهێزبوونی  و  پێگرتن  ب��ەردەم  لە  ڕێگرە  ناسنامانە  ئەم 
هاتنی  لە  بەر  تەنانەت  یەكدەست،  و  ئایینی  ناسنامەیەكی 
ئ��ی��س��الم��ی��ش)20(«. ڕێ��ك ب��ەه��ۆی ف��رەڕەن��گ��ی و دوات��ری��ش 
كە  ڕاب��ردوودا،  لە  ناسنامانەیە،  ئەو  ڕووبەڕووبوونەوەی 
چەمكی  ناكرێت  راستڕەوەكانە،  بانگەشەی  پێچەوانەی  بە 
هندۆیزم لە واتا ئایینییەكەیدا بەكاربهێنین، ناشتوانین باس 
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لە ئاسانگیری لە ئایینی هیندۆسدا بكەین. هەروەك دیسان 
ڕومیال تاپڕ دەڵێت: »سەرباری میتۆلۆژیا باوەكەی سەدەی 
جەوهەری  لە  هیندۆسەكان  ل��ەوەدەك��رد  باسی  كە   ،)19(
توندوتیژیی  لەسەرخۆن،  و  هێمن  مرۆڤگەلێكی  خۆیاندا 
ئایینی لە هندویزمدا نامۆنەبوو. پێدەچێت، كە خوڵقاندنی ئەو 
ئوستوورەیە )میتۆلۆژییە( یەكێك بووبێت لەو بابەتانە، كە 
ناسیۆنالیزمی هند پێویستی پێی هەبووبێت، كە پێداگرییەك 
بووە لەسەر بااڵدەستبوونی ڕۆحی كولتووری هندییەكان، 
لە  بەشێك  ب��ە  »ن��ات��ون��دوت��ی��ژی«  بنەمای  ك��ە  كولتورێك 

پێكهاتەكەی دەزانرێت)21(«.
و  پێكدادان  بە  س��ەب��ارەت  تاپر  ڕۆمیال  ڕاپۆرتەكانی 
توندوتیژیی ئایینی، لە هندستانی كۆن، ئەوە دەسەلمێنێت، كە 
ئاسانگیری لە ئایینی هیندۆسدا چەمكێكی نوێیە. یەكێك لەو 
ڕاپۆرتانە باس لە ئازاردانی )بووزی(یەكان و )ئەبهامەزدا(
ییەكان دەكات، لەالیەن هیندۆسەكانەوە، لە سەدەی یەكەمی 
زایینی، كە كوژرانی ژمارەیەكی زۆر لە ڕێبەرە ئایینییەكان و 
وێرانبوونی بەشێكی بەرچاو لە پەرستگەكان لە ناوچەكانی 

باكووری ئەو واڵتەی لێكەوتەوە.
ڕووخ��ان��دن��ی  توندوتیژییانە  ئ��ەو  ت��ری  نموونەیەكی 
)ئەبهامەزدا(ییەكانە،  ئایینییەكانی  پەیكەرە  و  پەرستگە 
ویالیەتی  لە  شیڤا،  ئایینی  بە  سەر  گرووپەكانی  لەالیەن 
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كارناتكای ئێستا، كە لە سەرەتای سەدەی دووەمی زایینی 
ڕوویداوە)22(. دەرەنجامەكەش ئەوەیە: »ناتوندوتیژی وەك 
مرۆڤی  ئەخالقییاتی  و  هەڵسوكەوت  سەرەكیی  پێوەرێكی 
سەرەتا لە نەریتی )شرامنیك(، واتە )بووزایی( و )ئەبهامەزدا(
ییدا گەشەیكرد. ئەو دوو ئایینە، نەك هەر الواز كران، بەڵكو 
لە سەرتاسەری ئەو واڵتە ڕاوەدوونران... ئەوەش بەو واتایە 
نییە، كە نەریتی شرامنیك ڕێگری لە هاتنەئارای توندوتیژی 
دەكرد، بەاڵم النیكەم خۆبەدوورگرتن لێی، یەكێك لە بنەما 

ئەخالقییەكانی )بووزی( و )ئەبهامەزدا(یی بوو«)23(.
لێرەدا لە ڕوانگەیەكی ترەوە لەو پرسە دەڕوانین، واتە 
و  یەكدەست  ئایینێكی  لە  باس  بشتوانین  تەنانەت  ئەگەر 
ئایینێك  وەه��ا  »هندویزم«  وەك  بكەین،  بەخش  یەكێتی 
دەگرینە  بەزەییبەخشەكەی  و  مرۆیی  الیەنە  بێگومان  )كە 
ئەنجامدا  لە  كۆمەڵگە،  لە  بەشێك  لەخۆگرتنی  بە  بەرچاو( 
دەبووەهۆی سڕینەوەی بەشەكانی تری كۆمەڵگە. هەروەك 
)ئیكیل بیلگرامی( دەڵێت: »لە هەناوی هەرئایدۆلۆژیایەكدا، 
كە »ئیزم«ی پێوەبێت به بەردەوامی مەیلێك بۆ سڕینەوەی 

ڕەگەزەكانی دەوروپشت بوونی هەیە«)24(. 
دەتوانین نموونەی كالسیكیی ئەم جۆرە یەكدەستكردنە، 
لەپێناو گەیشتن بەو ئامانجە، كە بەڕواڵەت زیانی نەتەوەیی 
نابێت، لە ناسیۆنالیزمی كولتوریی ئه ڵمانیادا ببینین، كە بە 
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بە  پشتبەستن،  و  زمانی  هاوبەشیی  لەسەر  پێداگریكردن 
نموونەی ئیمپراتۆریای ڕۆمای پیرۆز، ڕێگەی بۆ لەناوبردن 
و كوشتاری جوولەكە و قەرەجەكانی ئەو واڵتە خۆشكرد. 
كە  پرۆسەیەیە،  ئەو  تری  نموونەیەكی  ئیسالمییش  ئێرانی 
وەك  شیعە،  ئیسالمی  ڕێچكەی  هەڵبژاردنی  ڕێگەی  بە 
ئایدۆلۆژیای نەتەوەیی و دواتر بە جیاكردنەوەی خۆیان لە 
بەشێكی  سەركوتكرد،  ئایینییەكانی  كەمایەتییە  نەیارەكان، 
هندستانیش  پارچەبوونی  لەناوبرد.  جیابیرانی  لە  بەرچاو 
لەو  بێجگە  نەبووە،  تری  هۆكاری  ڕاب��ردوودا  س��ەدەی  لە 
ئۆمانیزمی  ئایینی  لێوەكرا  باسی  پێشتر  وەك  حاڵەتە. 
خۆبەدورگرتن   « و  هەڵكردن«  یەكدا  »لەگەڵ  كە  گاندی، 
ئەنجامدا  لە  خۆیەوە،  هەناوی  خستبووە  توندوتیژی«  لە 
لەبەرامبەر توندوتیژییە دەستەگەرییەكان بڕستی لێبڕاو و 

چۆكی دادا.
بانگهێشتی  كە  ئەوەیە،  سەرنج  جێی  گرنگیتری  خاڵی 
ناسنامەیەكی  بەدەوری  كۆمەاڵیەتییەكان  چینە  و  گرووپ 
لە  نكۆڵێكردن  سیاسییەوە،  دەستەبژێری  لەالیەن  تایبەت، 
گروپە  دیموكراسییەكانی  مافە  و  توێژەكان  بەرژەوەندیی 
كۆمەاڵیەتییەكان و گرووپە زمانی و ئەتنی و ئایینییەكانی 
لێدەكەوێتەوە، كە لەگەڵ ئەو ڕەوتە بەڕواڵەت نەتەوەییەدا 

ناتەبان.
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ئاوڕ  سەرلەنوێ  بابەتە  ئەو  ڕوونبوونەوەی  زیاتر  بۆ 
تێیدا  كە  دەدەی��ن��ەوە،  گاندی  ئۆمانیزمییەكەی  ئایینە  لە 
ئامۆژگارییە ئەخالقییەكان، زیاتر لە مافە دیموكراسییەكانی 
لە دژی  پێدراوە. بۆ وێنە گاندی  تاك و كۆمەڵ گرنگییان 
كاستە  ئەمبدكار، سەرۆكی  دكتۆر  چاالكییە سیاسییەكانی 
دوورخراوەكانی هیند، كە لە هەوڵی هەڵتەكاندنی سیستمی 
ناچاری  بۆئەوەی  گرت،  سیاسی  ڕۆژووی  بوو،  كاستیدا 
ڕێگەی  بە  ئەمبدكار  بهێنێت.  چاالكییەكانی  لە  واز  بكات 
بە  توانیی  كاستیدا  ستەمی  الب��ردن��ی  لەپێناو  تێكۆشانی 
كۆلۆنیالیستی  حوكومەتی  سەر  بۆ  گوشارەكانی  ڕێگەی 
بەریتانیا )78( كورسی لە پەرلەمان و )148( كورسی، لە 
ئەنجوومەنی یاسادانانی ناوەندی بۆ كاستەدوورخراوەكان 
گاندی  بەهۆی ڕۆژووی سیاسیی  بەاڵم  بهێنێت،  بەدەست 
و ئ��ەو ف��ش��اران��ەی ل��ەس��ەر دك��ت��ۆر ئ��ەم��ب��دك��ار ه��ەب��وون، 
چاكسازییەكە جێبەجێ نەكرا. بۆیە دوای ئەوەی ئەمبدكار، 
بەپێی پەیماننامەیەك لە ساڵی )1932(دا چاالكییەكانی خۆی 
ڕاگرت، بەاڵم گاندی بە هەلپەرستیی سیاسی تۆمەتباركرد 
و وتی: »گاندی لەوەدەترسێت، ئەگەر دژایەتیی سیستمی 
كاستی بكات، پێگەی خۆی لە گۆڕەپانی سیاسەت لەدەست 

بدات«)25(.
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ئەو  بەرەوپێشبردنی  كە  ب��وو،  ئ��ەوە  گاندی  پ��اس��اوی 
ج���ۆرە س��ی��اس��ەت��ان��ە، دوژم��ن��ك��اری��ی ن��ێ��وان ك��اس��ت��ەك��ان و 
شكست و پەرتەوازەیی بزووتنەوەی نەتەوەیی هندستانی 
لێدەكەوێتەوە. بۆیەش ئەو چارەسەرەی، كە بۆ بەشداریكردنی 
پەراوێزخراوەكان لەناو گوتاری نەتەوەیی – ئایینی خۆی 
هەڵیبژارد، بریتیبوو لە چارەسەرییەكی ئەخالقی، كە تەنیا 
ڤارنا،  سیستمی  دەرەوەی  كاستەكانی  ن��اوی  گۆڕینی  بە 
خودا«  »مندااڵنی  بۆ  )Untouchable(ەوە  »گ��اڵو«  لە 
)Harijans( بەئەنجام گەیشت. ئەو گۆڕینی ناوە لەالیەن 
بە  ب��ەاڵم  ب��ەرەوپ��ێ��ش،  هەنگاوێكە  ب��ەڕواڵ��ەت  گاندییەوە، 
جێگرەوەی  دەستەواژەی  لە  كەڵكوەرگرتن  لە  سەرنجدان 
دالیت، )dalit( بۆ ئەو بێبەشانە، كە پێشتر لەالیەن )جایوتی 
رائۆ پەهول( لە سااڵنی )1827-1890(، كە دامەزرێنەری 
دووەم خوێندنگەی كچان لە هند و الیەنگری باشتركردنی 
دۆخی یاسایی و كۆمەاڵیەتیی ژنان بوو، بەكار هاتبوو، بەاڵم 
گۆڕانكارییەكەی  لە  بەرەوپێشچوون  بۆ  ئاماژەیەك  هیچ 

گاندیدا نابینرێت.
بە  كارلێكراوە،  ناوێكی  سانسكریتدا  زمانی  لە  دالیت 
لەو  ه��اڕدراو، كە هەریەك  پانكراوە و  لەپێكەوتوو،  واتای 
چەمكانە لە زمانی خوازەدا، ئاماژەیەكن بۆ ستەملێكران لە 
چینەكانی خوارەوە، لەالیەن چینە هەڵبژێردراوەكانەوە. ئەو 
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بێبەشبوونی  لە  ڕەخنەگرانەیە  گوتارێكی  هەڵگری  وشەیە 
بەشێك لە كۆمەڵگە، كە بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ پەیوەندی 
بە زاڵبوون و پێگەی تایبەتیی بەشێكی ترەوە هەیە، بەاڵم 
ب��ەك��ردەوە  خ��ودا«  »مندااڵنی  ن��اوی  داهێنانی  بە  گاندی 
ب��زووت��ن��ەوەی دال��ی��ت��ەك��ان��ی ل��ەو گ��وت��ارە ڕەخ��ن��ەگ��ران��ەی��ە 
هاوتا  لەگەڵ  خ��ودا«،  »مندااڵنی  ئەخالقی  وشەی  داماڵی. 
بێبەشان  بۆ  كە  خ��ودا«،  »بەندەكانی  واتە  ئیسالمییەكەی 
لە  بێجگە  نییە  واتایەكی  بەكاردەهێنرێت،  كەمدەرامەتان  و 
بەزەیی. مافی هەڵبژاردن بۆ چینە بااڵ و دەوڵەمەندەكانە، تا 
بە بەزەیی نواندن لەبەرامبەر ئەو داماوانە، تۆزێك كرانەوە 

لە ژیانیاندا سازبكەن.
بە  ئەخالقییانە،  دەس��ت��ەواژە  ج��ۆرە  ئەو  نییە  هۆ  به بێ 
بارگاویكراوی  )كاستی(،  چینایەتی  هزری  لەبەرچاوگرتنی 
هندستان، ئاكامێكی ئەوتۆی بۆ كاستەدوورخراوەكان نەبوو. 
ئەوان هەر وا بەهۆی هەاڵواردنە ئایینییەكانەوە بێبەشبوون 
كە  شوێنەی،  ئ��ەو  تا  كۆمەاڵیەتی،  مافێكی  ه��ەرج��ۆرە  لە 
»منداڵەكانی خودا«، تەنانەت دوای هەڵبژاردنی ئەو ناوەش 
پەرستگە سەرەكییەكان.  ناو  لە چوونە  لێدەكرا،  ڕێگرییان 
لە   ،)1924( ساڵی  پیریار  كە  بوو،  ئەوەشدا  ئەنجامی  لە 
بەنگلور  ش��اری  لە  گاندی  بە  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی��ەك��دا، 
ڕایگەیاند: »گاندی الیەنگری هەڵتەكاندن و ڕیشەكێشكردنی 
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بیر  بەڵكو  نییە،  دارم��ا(  )ڤارماسراما  چینایەتی  سیستمی 
مرۆیی  و  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانكاریی  ك��ە  ل��ەوەدەك��ات��ەوە، 
ئەنجامی  دەستەبەردەبێت،  خۆیەوە  لەناو  سیستمە،  ئەو 
چینە  زاڵبوونی  بەردەوامبوونی  بیركردنەوەیەكیش،  وەها 

بااڵدەستەكانە لە كۆمەڵگەدا«)26(.
ئەو وتەیەی )پیریار(، نە تۆمەتباركردن و نە هەڵماڵینی 
هەبوونی  خ��ۆی  ب��ۆ  گ��ان��دی  ب��وو،  ش��اراوەك��ان  نهێنییە 
سروشتی  بنچینەیی،  بابەتێكی  بە  كاستی،  سیستمی 
لەبارەی  گاندی  چونكە  دەزان���ی.  پێویست  تەنانەت  و 
»من  ڕایگەیاند:  بەڕاشكاوانە  سیستمە  ئەو  پاراستنی 
ئێستا  تا  هیندۆسەكان،  ئەگەر كۆمەڵگەی  بڕوایەدام  لەو 
توانیویەتی درێژە بە مانەوەی خۆی بدات، تەنیا لەبەر ئەو 
هۆكارەیە، كە لەسەر بنەمای سیستمی كاستی دامەزراوە. 
سیستمی  لەبەرگرتنەوەی  و  سیستمە  ئەو  لەناوبردنی 
ئەوەی  دەبێتەهۆی  ڕۆژئ��اوا  ئ��ەورووپ��ای  كۆمەاڵیەتیی 
هیندۆسەكان، بە میراتیبوونی پیشە و كاری خۆیان، كە 
بنەمایەكی  ئەمە  لەبیربكەن.  كاستییە،  سیستمی  ڕۆحی 
لێدەكەوێتەوە..  ئ��اژاوەی  و  پشێوی  گۆڕینی  و  هەرمانە 
بەتوندی  من  سروشتییە.  سیستمێكی  كاستی  سیستمی 
بەنیازن ئەو سیستمە  دژایەتیی ئەو كەسانە دەكەم، كە 

هەڵبوەشێننەوە«)27(.
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 گ���ان���دی ل���ە درێ������ژەدا دەڵ���ی���ت: »ب���ە ق��ب��ووڵ��ك��ردن��ی 
دابەشكاریی، چوار الیەنەكەی سیستمی كاستی، لەڕاستیدا 
لە گەوهەری  ئەوەی  پەسەنددەكەم و  یاساكانی سروشت 
سروشتی مرۆڤ و یاسا بەمیرات ماوەكاندایە، بنەمایەكی 
سەلمێنراوە«)28(. گاندی لە پێداهەڵگوتن و پەسندانی سیستمی 
چینایەتی بەوەشەوە ناوەستێت و دەڵێت: »جوانیی سیستمی 
كاستی لەوەدایە، كە ئەو جیاوازی دروستكردنەكەی لەسەر 
بە شایەتیدانی  كە  نییە،  ماددییەكان  بابەتە  و  پارە  بوونی 
جیهانە...  لێكهەڵوەشانی  ه��ۆك��اری  گ��ەورەت��ری��ن  م��ێ��ژوو، 
پەیوەندیی خوێنی  بنەمای  لەسەر  كاست جیاكردنەوەیەكە 

)بۆماوەیی( و خزمایەتی«)29(.
بە  كاستی،  جیاكردنەوەی  بوونی  گاندی  هەرچەندە 
بەاڵم  نازانێت،  تاكەكان  پێگەی  نزمیی  و  بەرزی  هۆكاری 
ئامانجی  كاستەكان  ك��ە  »كاتێك  ك���ردووە:  ل��ەوە  باسی 
بێگومان  دابنێن،  بۆخۆیان  ژی��ان��دا  لە  ئایینی  هاوبەشی 
بەو   ، دروستده بێت  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  پۆلێنبەندییەكی 
هۆیەوه  هەموو كاستەكان، ناتوانن ئەو ئامانجە دڵخوازانە 

بە شێوەیەكی یەكسان بهێننەدی«)30(.
هاوشێوەی  كاستەنزمەكان  نییە  ل��ەوەدا  الری  گاندی 
چینەبااڵكان، شوێن فێربوونی زانست و هونەر بكەون، بەاڵم 
لەو بڕوایەشدابوو، كە ئەوان بۆ پەیداكردنی بژێویی خۆیان 
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دەبێت پشت بە پیشەی باووباپیرانی خۆیان ببەستن. لەو 
بە  بڕوام  »من  دەڵیت:  بەپێداگرییەوە  گۆشەنیگایەشەوەیە 
سیستمی )كاستی( ڤارنا هەیە، چونكە ئەو سیستمە ئەرك 
و پیشەی كەسەكان دیاریدەكات. لە سیستمی ڤارنادا هیچ 
كاری  پیشە و  پێنەدراوە،  پیشەی  هەڵبژاردنی  مافی  كەس 

كەسەكان، بەرلەوەی لەدایكببن دیاریكراوه  »)31(.
خوێندەواری  كەسێكی  دۆخی  كە  نەیوت،  گاندی  بەاڵم 
چ  بە  مۆدێڕندا،  كۆمەڵگەیەكی  لە  ئەمبدكار  دكتۆر  وەك 
شێوەیەك دەبێت. ئایا دەبێت وەك یاساناس و ئابوریناسێك 
دابمەزرێت؟ یان تەنیا بەهۆی ئەوەی لە چینی دوورخراوەی 
)mahar(ە دەبێت بڕوانامەكەی بخاتە ئەرشیڤ و  مەهار 
هاوشێوەی پیشەی باووباپیرانی، خەریكی خاوێنكردنەوەی 
زب���ڵ و خ��اش��اك ی���ان ك���ۆك���ردن���ەوەی ك��ەالك��ی ئ��اژەڵ��ە 

مردارەوه بووەكان بێت لە گوندەكان؟
پاساوەكانی سەرەوەی گاندی بە مەبەستی درێژەپێدان، 
بە سیستمی دابەشكاریی كاستی، نەك هەر بەئاشكرا ناتەبا 
بوو، لەگەڵ چەمكی حوكومەتی نەتەوەیی، بەڵكو دەرخەری 
ماددییە  پ��رس��ە  تێیدا  ك��ە  عەلمانییەتەكەیەتی،  ج���ۆری 
ئەم  ئایینەوە.  كاریگەریی  ژێر  كەوتوونەتە  دنیایییەكان 
پاساوانە تیشك دەخەنە سەر سیاسەتی سازشكردنی ئەو، 
لەبەرامبەر چینە بااڵدەستەكان و لە ئەنجامدا بەردەوامبوونی 



85ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

نییە دوابەدوای گەشەكردنی  ئایینی. به بێ هۆ  هەاڵواردنی 
سەدەی  سییەكانی  لە  مەدەنییەكان،  مافخوازە  بزووتنەوە 
لە  بندەستەكان،  كاستە  ب��ەرچ��اوی  بەشێكی  ڕاب����ردوودا، 
دژی سیاسەتە سازشكارانەكانی گاندی لەبەرامبەر كاستە 
بااڵدەستەكان، تووڕەیی و بێزاریی خۆیان لەو دەردەبڕی 
سەرسامبووی  نیگای  لەبەرامبەر  دەك��رد،  نەفرەتیان  و 
چاودێرانی ڕۆژئاوایی وێنەكانی گاندییان دەسووتاند. تەنیا 
نەهرۆدا  سەرۆكوەزیران  دەسەاڵتدارێتیی  سەردەمی  لە 
بوو، كە دوابەدوای قۆناغێك تێكۆشان، لە دژی جیاكاریی 
ئیمتیازە  و  م��اف  ل��ە  هەندێك  گ��ەڕان��ەوەی  ب��ە  و  ئایینی 
كۆمەاڵیەتی وسیاسییەكان، بۆ قوربانیانی ئەو هەاڵواردن و 
جیاكارییە، نموونەیەك لە بەرەوپێشچوون لە ژیانی ئەواندا 

دەستەبەربوو.
خاوێنكراوە،  و  پاك  واڵت��ە  ئەو  پاكستان،  دامەزراندنی 
خراپەكانی  دەرەن��ج��ام��ە  ل��ە  یەكێك  ن��ام��س��وڵ��م��ان��ەك��ان،  ل��ە 
خستەبەرچاو.  ئایینی  لەسەر  داڕێ���ژراو  ناسیۆنالیزمێكی 
س��ەرك��وت��ی داواك��اری��ی ت��وێ��ژە ج��ۆاج��ۆرەك��ان، داواك��اری��ی��ە 
كەمایەتییە  و  ژن��ان  بێبەشكردنی  هاوكات  و  ناوچەییەكان 
ئایینییەكان لە مافەكانی هاوواڵتیبوون، لەالیەن دەسەاڵتدارانی 
سەربازی و ڕێبەرانی ئایینیی ئەو واڵتەوە، نموونەی زاڵبوونی 
ئایدۆلۆژیای توێژێكی هەڵبژاردەیە، بەسەر هەموو كۆمەڵگەدا.
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لەم سااڵنەی دواییدا ملمالنێ سەربازی و ئەتۆمییەكانی 
ئیسالمی  هاندانی  و  ب��رەودان  و  هندستان  و  پاكستان 
سیاسی، لەالیەن دەسەاڵتدارانی )ئیسالم ئاباد(ەوە، بە 
دەرەنجامە  بەرژەوەندییەكانیان،  پاراستنی  مەبەستی 
دەخەنەڕوو.  ناسیۆنالیزمە  جۆرە  ئەو  مێژووییەكانی 
عەلی  )محەممەد  كە  نەبوو،  بابەتە  ئەو  ئەمە  هەڵبەت 
جەناح( سەرۆك و دامەزرێنەری پاكستان مەبەستی بوو. 
ئەویش هاوشێوەی نەهرۆ خۆی بە عەلمانی دەزانی، بە 
دامەزراندنی  ئەنجوومەنی  كردنەوەی  لە  كە  جۆرێك، 
پاكستان لە )11(ی ئابی )1947( خۆی پابەند دەبینی، 
بە بنەمای جیاكردنەوەی ئایین لە سیاسەت. بۆیە جەناح 
بە  بنچینەییەوە دەست  باره یەوە وتی: »لەم خاڵە  لەو 
لەم  هاوواڵتییان  سەرجەم  كە  دەك��ەی��ن،  كارەكانمان 
واڵتەدا یەكسانن. ئێمە دەبێت هەمووكات ئەو بنەمایە، 
دابنێین و  بەردەم خۆماندا  لە  ئامانجی خوازراو  وەك 
دواتر بە تێپەڕبوونی كات ئەوە دەبینن، كە هیندۆسەكان 
لە هیندۆسبوونی خۆیان و مسوڵمانان لە مسوڵمانبوونی 
وات��ای��ەدا،  ل��ەو  ن��ەك  هەڵبەت  دەستهەڵدەگرن،  خۆیان 
ئایین  ئایین ڕوودەدات، چونكە  لە  كەدەستبەرداربوون 
بە بڕوایەكی تاكەكەسی و تایبەت دەزانرێت، بەڵكو لە 

واتا سیاسییەكەیدا دەستبەرداربوون ڕوودەدات«)32(.
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كاریگەرییە  ئێستاش،  ت��ا  ئەمانەشدا  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ 
عەلمانییەتەوە  جەستەی  بەسەر  )جەناح(،  زیانبەخشەكانی 
دیارە. بە پێچەوانەی نەهرۆ، )جەناح( شێوازێكی هەڵبژارد، 
نەتەوەیەكی  ئایینیی  ناسنامەی  لەسەر  پێداگری  بە  كە 
گ��ری��م��ان��ەك��راو، ن���ەك ه���ەر ب���ەرژەوەن���دی و داواك���اری���ی 
پێكهێنەرەكانی ئەو كۆمەڵگەیەی خستە پەراوێزەوە، بەڵكو 
كۆمەڵە  و  ك��ۆڕ  تاریكبیرترین  هاتنەمه یدانی  بۆ  ڕێگەی 

ئیسالمییەكانیش خۆشكرد. 
ئەو جۆرە تێڕوانینە، كە هەم لەالیەن هیندۆسەكان و هەم 
لەالیەن مسوڵمانەكانەوە پەرەی پێدەدرا، دەبێت وەك جۆری 
بەالڕێدابراوی ناسیۆنالیزم ناوی لێببرێت. بەهۆی ئەوەی لە 
ئاوێتەبوونی  بەرهەمی  دیاردەیەكە،  ناسیۆنالیزم  بنەڕەتدا 
نەتەوە و حكومەته ، كە لەژێر كاریگەریی جموجووڵ و وزە و 
تواناییە ناوخۆییەكان، پێداگری لەسەر بەرژەوەندی و مافی 
هاواڵتیبوونی سەرجەم نەتەوە دەكاتەوە، بەبێ ڕەچاوكردنی 
ڕووەوە  لەو  كۆمەاڵیەتی.  پێگەی  و  زم��ان  ڕەگ��ەز،  ئایین، 
ناسیۆنالیزمە،  دانەبڕاوی  تەواوكەر و بەشێكی  عەلمانییەت 
ك��ە ڕوخ���س���ارە ك���رداری���ی���ەك���ەی، وات����ە ب��ەع��ەل��م��ان��ی��ب��وون 
ئیمتیاز  هەڵوەشاندنەوەی  ڕێگەی  بە  )سیكۆالریزاسیۆن( 
هەروەها  نەریتەكان،  جیاكارییە  پاشماوەی  نەهێشتنی  و 
یەكسانبوونی تاكەكان، لەبەرامبەر یاسادا جێگیرده كات، بەو 
پەراوێزخراوەكانی  توخمە  لە  بەرفراوان  توێژێكی  ڕێگەیە 

كۆمەڵگە بە چەمكی نەتەوە زیاددەكات.
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نیونەهرۆ عەلمانییەكان
پەیوەندیی لێكنەپچڕاوی نێوان ناسیۆنالیزم و عەلمانییەت، 
لە هەڵوێستی عەلمانییە شوێنكەوتووەكانی نەهرۆدا، بەزەقی 
لە  نەریتەكان  الیەنگری  ناسنامەخوازانی  ئەگەر  دەبینرێت. 
خوێندنەوەیاندا بۆ ئایینی هندی، بە مەبەستی خستنەڕووی 
تاكەكانیان  دیموكراسییەكانی  مافە  ئایینی،  ئاسانگیریی 
پەراوێزخستووە، ئەوە عەلمانییەكانی الیەنگری بیركردنەوە، 
جیهانی و گشتگیر دەستەبەركردنی ئەو مافانەیان خستبووە 
)پراتاب  قسەیەی  ئەو  تێكۆشانی خۆیان.  پێشەوەی  پێشی 
تیشك دەخاتەسەر ڕاستییەك،  بوارەدا  لەو  بەهانو مەهتا( 
لێوەكردووە.  باسیان  هندستانیش  تری  عەلمانییەكانی  كە 
ناوبراو لە خوێندنەوەی دەروونناسانەی ئەخالقی، بۆ قەیرانی 
عەلمانیی ناسیۆنالیزم لەسەر ئەو بنەمایە پێدادەگرێت، كە 
بە  پەیوەستنەبوونی  بەهۆی  لە عەلمانییەت  »بەرگریكردن 

بەرگری لە ئازادییەكانی تاك لەباردەچێت«)33(.
بەرەوپێشچوونی  ش��ێ��وازی  ل��ە  تێگەیشتنێك  وەه���ا   
نەریتی  كۆمەڵگەی  لە  چۆنایەتییەوە  ل��ەڕووی  عەلمانی، 
لەبەرامبەر  ڕەخنەگرانەیە،  تێڕوانینێكی  هەڵگری  هند خۆی 
بە  ك��ە  تێڕوانینێك،  ب���ەاڵم  ب��ەرگ��ری��ك��ارەك��ان��ی،  ك����رداری 
پێچەوانەی پێشنیازی الیەنگرانی نەریت، رێگەی دەرچوون 
لە قەیرانی ئێستا، نەك لە ژیاندنەوەی نەریتەكانی ڕابردوو 
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دەبینێتەوە، بەڵكو لە تێپەڕاندیاندا دەزانێت. پرسیارێك، كە 
هندستانەوە  عەلمانییەكانی  زۆرب��ەی  لەالیەن  ئێستادا  لە 
دەخرێتەڕوو، ئەوەیە: ئایا ژیاندنەوەی نەریتە ئایینییەكانی 
كولتووری  ناسنامەی  دۆزینەوەی  ئاڕاستەی  بە  ڕاب��ردوو 
ل��ەگ��ەڵ چ��ەوس��ان��دن��ەوەی چینایەتی،  ه��اوك��ات  دەت��وان��ێ��ت، 
ل��ەدوای  ژن��ان  )سووتاندنی  ساتی  نامرۆڤانەی  نەریتی 
لەو  بێوەژنان  گۆشەگیركردنی  هاوسەرەكانیان(،  مردنی 
شوێنانەی بە )ئەشرام( ناسراون، )كە تێیدا دەكرانە سۆزانی 
نزمەكانی  كاستە  زانینی  چەپەڵ  بە  ی��ان  لەشفرۆش(،  و 
چونكه   نەخێرە،  وەاڵمەكە  ببێتەوە؟  رووب��ەڕوو  كۆمەڵگە 
بۆ سڕینەوەی ئەم نەریتە پڕ هەاڵواردنانە، كە لە بنەڕەتدا 
كردووەتە  كۆمەڵگەیان  پەراوێزخراوەكانی  توێژە  و  ژنان 
ئامانج، بە هەڵوەشاندنەوەی ئەو ئیمتیازانە بەستراوەتەوە، 
بەسەر  كۆمەاڵیەتی  گرووپێكی  زاڵكردنی  دەبێتەهۆی  كە 

گرووپەكانی تر، لەڕووی ئایینی و یاساییەوە.

نیونەهرۆییەكان و مۆدێرنە
 پ��ێ��داگ��رت��ن ل���ەس���ەر ب��اب��ەت��ە ئ��ام��اژەپ��ێ��ك��راوەك��ان��ی 
نەهێشتنی  بۆ  هندستان  عەلمانییەكانی  لەالیەن  س��ەرەوە، 
گەشەپێدانی  ئەنجامدا  لە  و  كۆمەاڵیەتییەكان  نایەكسانییە 
لەبەرامبەر  فەلسەفییەكانییان  هەڵوێستە  نەتەوە،  پرسی 
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نوێیەكان  گاندییە  پێچەوانەی  بە  دیاریدەكات.  مۆدێرنەدا 
ڕەخنەگرانی مۆدێرنە، كە بە پشتئەستووربوون بە نەریت 
دەبوونەوە.  مۆدێرن  سەردەمی  ڕاستینەی  ڕووب���ەڕووی 
لەسەر  پێداگری  بە  نەهرۆ  شوێنكەوتووەكانی  عەلمانییە 
ئایینییەكان،  جیاكارییە  لە  پڕ  نەریتە  هەڵوەشاندنەوەی، 
دەك��ردەوە.  مۆدێرنە  ڕەوابوونی  و  راستینە  لە  جەختیان 
لە  ب��وو  ڕەخنەیەك  لەخۆیدا  خ��ۆی  تێڕوانینە  ج��ۆرە  ئ��ەو 
مۆدێرنە، بەاڵم ڕەخنەیەك، كە شوێن و كاتێكی دیاریكراو 
ئەوەمان  مێژووییەكەی  ڕەوت��ە  و  هیند  مۆدێرنەی  وات��ە 
لەو  ڕووی  بنچینەدا،  لە  ڕەخنەیەك  وەها  دەخاتەڕوو.  بۆ 
مۆدێرنەی  ك��اروان��ی  بەرەوپێشچوونی  ك��ە  كێشانەبوو، 
هندستانی خاوكردبووەوە. لەو ڕووەوەیە، كە ئەو گرووپە 
لە  مۆدێرنەیان  جیهانگیربوونی  هیند،  عەلمانییەكانی  لە 
ت��ەواوی  جێبەجێكردنی  ل��ەگ��ەڵ  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ  پەیوەندیی 
عەلمانییەت و نەهێشتنی هەاڵواردن دەبینی، لەو ڕوانگەیەوە 
جیهانگیربوونی عەلمانییەت، وەك پێوەری گرنگی مۆدێرنە 

نیشاندەدرا.
 )ئەدیتیا نیگام( لە ڕیزی ئەو بیرمەندە عەلمانییانەدایە، كە 
قەیرانی ئێستای عەلمانییەتی هند لە چوارچێوەی ڕەخنەیەكی 
تێڕوانینێك  وەها  بەرباس.  دەخاتە  مۆدێرنە  لە  بابەتییانە، 
هاوواڵتیبوون  مافەكانی  جیهانگیربوونی  ڕەتكردنەوەی 
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و  »ئەبستراكتی  ل��ە  ج��ۆرێ��ك  ل��ە  ڕەخ��ن��ەی��ە  بەڵكو  نییە، 
لەو  چاوپۆشی  ش��ێ��وازدا  هەندێك  لە  كە  بێناوونیشان«، 
نابەرابەرییە كۆمەاڵیەتییانە دەكات، كە لە سەردەمی بەر لە 
مۆدێرنەوە بەجێماون، وەك ستەمی هەڵقواڵو لە پۆلێنكردنی 
بیست ساڵی  دەڵێت: »لە  بارەوە  لەو  نیگام  كاستییەوە)34(. 
ڕابردوودا و بەتایبەتی دوای جۆشدانی هەستەكان لە دژی 
كۆمیسیۆنی )مەندل(، كە )بزووتنەوەی كاستە بااڵكان بوو، 
لە دژی ئەو ئیمتیازە حوكومییانەی بە كاستەكانی خوارەوە 
گوتاری  گشتیی  ك��ۆی  شێوەیەك  چ  بە  بینیمان  دراوە(، 
لێهاتوویی،  لەسەر  قسەكردن  بە  س���ەرەوە  كاستەكانی 
بێبەشبوونە  و  چینەكەیان  تەنانەت  و  توانا  لێوەشاوەیی، 
پەراوێزخستنی  لە  ب��وو.  سەركەوتوو  كۆمەاڵیەتییەكاندا، 
بابەتی كاستدا«)35(. ئەو بیركردنەوە باوە بۆ هەمان هۆكار 
و  عەلمانییەت  )نیگام(  ڕوانگەی  بەپێی  كە  دەگەڕێتەوە، 
لە  مۆدێرنەی  ڕزگاریبەخشی  گ��وت��اری  ب��ەردەوام��ب��وون��ی 
سنووری هند تووشی وەستان دەكرد. لەسەر ئەو بنەمایە 
بەناچاری لەناو گوتاری ڕەخنەگرانە و بەتایبەتی عەلمانی 
دەگەڕا،  هندستاندا  مۆدێرنەی  ڕەخنەی  بەدوای  )دالیت(دا 
سیاسەتمەدارەكانی  و  نەتەوەیی  سەركردە  كە  گوتارێك، 
ئەو واڵتە بە وەالنانی برەویان بەو جیاكارییانە دابوو، كە لە 
ئایینەوە هەڵقواڵبوون. )نیگام( لەو بڕوایەدابوو: »ڕەخنەی 
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فراوانی  پێكهاتەیەكی  لە  نادیارە  ئامادەبوونێكی  مۆدێرنە 
وێژەی )دالیت(دا، بۆیە پێویستە بۆ گەیشتن بە تێگەیشتنێكی 
ئامادەبوونە  ئەو  توندڕەودا،  عەلمانی  لە سیاسەتی  گشتی 
ئاشكرابكرێت. »)36(. بە واتایەكی تر ئەوەی لێرەدا لەئارادایە، 
گوتار و زمانی حەقخوازانەی چینەچەوساوەكان و ژنانە، كە 
دوو شێواز لە مۆدێرنەی سیاسیی هیند، واتە ناسیۆنالیزم 

و عەلمانییەت ڕووبەڕووی پرسیاری جیددی دەكاتەوە.
 خ��ۆی ل��ەخ��ۆی��دا ئ��ەو ڕەخ��ن��ەی��ە پ��ەرەچ��ەك��ردارێ��ك��ە بە 
»براهمێنیزمی  زاڵبوونی  وەك  )نیگام(  كە  دی��اردەی��ەك، 
س��ی��اس��ی« ب��ەس��ەر ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ه��ن��دس��ت��ان ن��اوی��دەب��رد، 
پێشوازیكردن  بە  براهمێن  دەستەبژێرانی  ئەوەی  بەهۆی 
مۆدێڕن،  س��ەردەم��ی  كۆمەاڵیەتییەكانی  گۆڕانكارییە  لە 
ئیمتیازەكانی پێشووی خۆیان لە شێوازێكی نوێدا پاراستووە 
مۆدێرنە  ل��ە  ن��ات��ەواوی��ان  نموونەیەكی  ش��ێ��وەی��ە  ب��ەو  و 
ئاماژە  )نیگام(  هۆكارەش  ئەو  لەبەر  پێشكەشكردووە)37(. 
سیاسەتەكانی  بە  سەبارەت  دەكات  )پیریار(  وتەیەكی  بە 
لەگەڵ گۆڕانكارییە  گاندی و دەڵێت« گاندی براهمێنەكانی 
كۆمەاڵیەتییەكان ڕاهێنا، بەاڵم  بێئەوەی ئیمتیازەكانیان لێ 

بستێنێتەوە«)38(.
سنوردار،  تێگەیشتنێكی  بوونە  جووتستانداردە  ئەو   
خستەڕوو،  مۆدێرنەوە  ڕزگاریبه خشی   گوتاری  لەبارەی 
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ئەبستراكتیی  كە بە جەختكردنەوە لەسەر چەمكی گشتیی 
بەو  ش��اردب��ووەوە.  چەوساوەكانی  كاستە  پرسی  م��رۆڤ، 
مۆدێرنەكه   ناكۆكیی دوو جۆرە  لە  باسی  )نیگام(  شێوەیە 
كە  كۆمەاڵیەتییەكان،  دەستەبژێرە  »مۆدێرنەی  دەك��رد: 
هنددا  ماركسیستی  و  دژەكۆلۆنیالیستی  ئایدۆلۆژیای  لە 
ڕەنگیدەدایەوە و مۆدێرنەی ڕاپەڕیوی بێبەشەكان، كە نیازی 
ئەوەی هەبوو، لە ڕێگەی بەعەلمانیكردن و كۆتاییهێنان، بە 
جیاكاریی هەڵقواڵو لە ئایین، سیستمی براهمێنی سەروبن 

بكات«)39(.
لەژێر  وتارێكدا  لە  هندی،  كۆمەڵناسی  بێتێل(  )ئاندرێ   
ناوونیشانی »عەلمانییەت و ڕووناكبیران«، لە ڕوانگەیەكی 
ترەوە جیهانگیری ئەندێشەی عەلمانی دەخاتەڕوو. لەسەر 
بەرئەنجامی  كە  دەكات،  پێداگری  كۆمەاڵیەتییانە  بەها  ئەو 
بەرتەسك  ناوچەیەكدا  و  سنوور  لە  ناكرێت  عەلمانییەتن، 
شێوە،  هەمان  »بە  دەڵێت:  بارەیەوە  لەم  بێتێل  بكرێنەوە. 
هەندێك  فڕێدانی  لە  پەلەبكەین،  دوودڵ��ی  به بێ  دەبێت  كە 
لە نەریتەكانی ڕابردووی خۆمان، دەبێت پەلەش بكەین، لە 
قبووڵكردنی ئەو نەریتانەی لە بەشێكی تری دنیای هاوچەرخ 
پێداویستییەكانی  لەگەڵ  گونجاون  بەتەواوەتی  هەڵقواڵون، 
نووسیویەتی:  ب��ارەی��ەوە  ل��ەو  بۆیە  ئەمڕۆماندا«.  دنیای 
یەكالییكەرەوە  پێوەرێكی  ناتوانێت  هەرگیز  »جوگرافیا 
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یان  بیرۆكە  كۆمەاڵیەتیی  بەهای  هەڵسەنگاندنی  بۆ  بێت، 
دامەزراوەیەك«)40(. )بێتێل( هەروەها لە وەاڵمی ڕەخنەگرانی 
عەلمانییەتدا، كە كاراییەكەی تەنیا بۆ كەمینەیەكی رۆشنبیر 
دەگەڕێننەوە، ئەوە بە بیر دەهێنێتەوە: »ناكرێت بە گەڕانەوە 
بۆ الیەنی زۆرینە یان كەمینەبوون، پرسە ڕووناكبیرییەكان 
یەكالیی بكرێنەوە، الیەنگرانی عەلمانییەت تا ئەو جێگایەی، 
وەك ڕووناكبیر هەڵسوكەوتبكەن، بەبەردەوامی لە سەرجەم 
كۆمەڵگەكاندا لە كەمینەدان، بەاڵم دژبەرانی عەلمانییەتیش 
تا ئەو ئاستەی، كە ڕەخنەكانیان ناوەڕۆكێكی ڕەخنەگرانەی 

هەبێت، لە كەمینە زیاتر تێناپەڕن«)41(.
ت��ەواوەوە،  بڕوابەخۆبوونێكی  بە  )بێتێل(  شێوەیە  بەم   
عەلمانییەتی  ئێستای  قەیرانی  لە  دەرچ��وون  ڕێگەی  تاكە 
ئایین  ئەفسووناوییەكانی  ڕەگەزە  لە  داماڵین  لە  هندستان، 
و دوورخستنەوەی لە پانتاییە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان، 
بنچینەدا  لە  كە  دەبینێت، شێوازێك،  تاكەكان  بۆ سنووری 

هاوتەریبە لەگەڵ پرۆسەی بەعەلمانیكردندا)42(.
 ب��ەدی��اری��ك��راوی چ���ارەس���ەری )ب��ێ��ت��ێ��ل( داب���ڕان���ە لە 
عەلمانییەتی نەریتخوازی گاندی، كە بە پێداگریكردنە لەسەر 
و  دەستەبەركردن  لەپێناو  هەوڵدان  و  ئایینی  ئاسانگیریی 
ئەوەش  ئایینەكان،  سەرجەم  گەشەسەندنی  و  هەڵكشان 
نیشانەی  دابڕانە  ئەو  خۆیەوە.  ك��اری  بەرنامەی  دەخاتە 
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تێڕوانینێكی نوێیە، كە لەسەر بنەمای تێگەیشتنێكی ڕوون و 
بەتەواوەتی پسپۆڕییانە لە چەمكی عەلمانییەتدا چەسپاوە، 
ئاسانگیریی  س��ەرووی  لە  گۆشەنیگاكەی  كە  تێڕوانینێك 
ئایینییەوەیە. شیكردنەوەی ئەو لەو بارەوە زیاتر بابەتەكە 
دەخاتەبەرچاو: »هیچ دیاردەیەكی جەوهەری لە سروشتی 
ش��ت��ەك��ان )ئ��ای��ی��ن��ەك��ان( ب��وون��ی نییە، ك��ە پ��ێ��ك��ەوەژی��ان و 
ئاسانگیریی دووالیەنە گەرەنتی بكات. گەر له  )ڕابردوودا( 
بە  هەرچەندە  یەكدا  لەگەڵ  ئایینەكان،  شوێنكەوتووانی 
ژیابن،  ئارامیدا  و  ئاشتی  لە  پێكەوە  ناسەقامگیر  شێوەی 
ئەوە ن ەلەبەر بانگەشەی پاوانخوازانەی ئایینەكان، بەڵكو 

هۆكارەكەی لەسەرووی ئایینەكانەوە بووە«.
نیازپاكی  بڕیارە  »ئەگەڕ  دەك��ات:  لەوەش  باس  بێتێل   
لەنێوان تاكەكاندا تۆكمەتر و بەهێزتر بێت، ئەو ئامانجە بە 
سنوورداركردن و چۆكدادان بە هەرجۆرە ئایدۆلۆژیایەك، 
چ ئایینی و چ عەلمانی دەستەبەردەبێت«)43(. بەو شێوەیە ئەو 
ئایدۆلۆژیایەكی  زاڵبوونی  مەبەستیەتی،  ئەو  عەلمانییەتەی 
»بازاڕێكی  بەڵكو  نییە،  نائایینیش  تەنانەت  یان  دژەئایینی 

ئازادە بۆ فرەڕەنگیی ئەندێشەكان«)44(.
ب��وون��ی ئ���ەو ب����ازاڕە ئ�����ازادە، ب��ە ه��ەب��وون��ی چەندین 
كە  ب��ەس��ت��راوەت��ەوە،  ئاسانگیرەوە  و  سەربەخۆ  دەزگ���ای 
گەرەنتی  ئەندێشەكان،  تێكگیرانی  دڵەڕاوكێیەك  هیچ  بەبێ 
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بكەن. خاڵێكی تر، كە بێتێل ئاماژەی پێدەكات، كاریگەریی 
ڕێگەی  بە  كە  ئاییندا،  دام���ەزراوەی  بەسەر  عەلمانییەتە 
لە  یان  تێگەیشتنە خورافییەكان،  و  نەریتەكان  الوازكردنی 
بۆ  ڕێگەی  ئ��ەوەش  و  ئایینە  داگرتنەخوارەوەی  ئاسمان 
خۆشكردووە،  كۆمەاڵیەتییانە  هەاڵواردنە  ئەو  سڕینەوەی 
كە ڕیشەیان لە نەریتە ئایینییەكاندایە. نموونەی بەرچاوی 
لە  ڕێگەگرتنە  پێدەكات،  ئاماژەی  ئەو  جیاكارییانەی  ئەو 
كە  پەرستگەكان،  ناو  بۆ  »گ��اڵو«  چینی  چوونەناوەوەی 
وەك  هیندۆس  ئایینی  بیروباوەڕی  هەندێك  لە  ڕیشەی 
چەمكەكانی پاكی و چەپەڵی داكوتابوو)45(.  سڕینەوەی ئەو 
بڕوا و نەریتە ئایینییانەی، كە بەشەكانی تری كۆمەڵگە - 
وەك ژنان- چەوساندبووەوە، هەمان ئەو شتەیە، كە بێتێل 
ناوی  بەعەلمانیبوون،  دەرەنجامی  وەك  و  پێویستی  وەك 

لێدەبات.
 ل���ێ���رەدا س���ەرەن���ج دەدەی���ەن���ە س���ەر الی��ەن��ێ��ك��ی ت��ری 
بەعەلمانیبوون، كە كاركردەكەی ڕێگریكردنە لە هاتنەئارای 
ناسنامەی  و  زانیاری  لە  ڕیشەیان  توندوتیژییانەی،  ئەو 
ساختەدایە. هەرچەندە عەلمانییەت لە بنەڕەتدا، تێڕوانینێكە 
بۆ دنیای مۆدێرن و به دڵنیاییەوە ناتوانرێت وەك دەرمانێك 
ببینرێت بۆ چارەسەركردنی هەموو نەخۆشی و نایەكسانییە 
و  لێكجیاكردنەوە  ب��ۆ  مەیلی  ب���ەاڵم  كۆمەاڵیەتییەكان، 
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و  گ��رووپ��ەك��ان  ب��ەرژەوەن��دی��ی  لۆژیكییانەی  ناسینەوەی 
خوڵقاندنی ناسنامەی نوێ، خاڵێكی گرنگە بۆ كەمكردنەوەی 
لەگەڵ چەمكەكانی بەرەوپێشچوون  نایەكسانییانە، كە  ئەو 
لە  كەمتەرخەمی  پێوەندیدان.  لە  كۆمەاڵیەتی  گەشەی  و 
بەره وپێشچوون و چەسپاندنی ئەو ڕەهەندە لە سیاسەتی 
لەبناغەوە  وردە  وردە  ئ���ەوەی  دەب��ێ��ت��ەه��ۆی  عەلمانی 
هاوچەرخ  لە سەردەمی  هندستان  ئەزموونی  دابڕووخێت. 

بەڵگەیەكە لەسەر ئەو ڕاستییە.
كۆنگرە،  عەلمانی  ب��ەڕواڵ��ەت  حیزبی  شكستهێنانی 
لەڕووی سیاسی و دابەزینی پێگەی حیزبە كۆمۆنیستەكان 
لەناو كۆمەاڵنی خەڵكی هیند، لە سەردەمی بەجیهانیبووندا 
هەڵكشانی  بۆ  ڕێگەی  واڵت��ە،  لەو  ریشەیی  گۆڕانكاریی  و 
بەلۆمپەنبوونی  خۆشكرد.  توندڕەوەكان  ڕاستگرە  گرووپە 
توخمه  پەراوێزخراوەكانی كۆمەڵگە و بوونیان بە گۆپاڵ و 
ئامرازێكی توندوتیژی، بە دەست سەركردەكانی الیەنگری 
لە  ئایینییەكان،  ملمالنێ  یەكالیكردنەوەی  ب��ۆ  هندوتوا 
سیاسەتی  دەرەنجامی  گەورەترین  ڕاب��دوودا،  ساڵی  سی 

سڕینەوەی عەلمانییەته  لە كۆمەڵگەی هندستاندا.
كە  ب��ەرچ��او،  ڕووداوێ��ك��ی  ب��ەاڵم  زۆرن،  نموونەكان   
عەلمانییەكانی  س��ه رس��وڕم��ان��ی  و  نیگەرانی  ب��ووەه��ۆی 
بە  توندوتیژیی گالنی ژنانی هیندۆسی سەر  لە  هندستان، 
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چینەنزمەكانی شاری بۆمبای بوو، لە كوشتاری بەكۆمەڵی 
ساڵی )1993(، كە له الیەن حیزبی ڕاستڕەوی )شیڤا سێنا(
)سیكتا  وەك  هیند  بیرمەندانی  لە  هەندێك  ڕێكخرابوو،  وە 
بێنرەجی( »بە فیمینیزمكردنی توندوتیژی« ناویبردووە)46(.

ڕەشەكوژكردنی  لە  ژن��ان،  ك��ارای  بەشداریی  بێگومان 
وێ���ران���ك���ردن���ی ش��وێ��ن��ی  م��س��وڵ��م��ان و س���ووت���ان���دن و 
لە  هەرێمییەی،  حیزبە  ئ��ەو  لێهاتوویی  نیشتەجێبوونیان 
ڕێگەی  ل��ە  ك��ەم��دەرام��ەت��ەك��ان،  ت��وێ��ژە  و  چین  ڕاكێشانی 
خوڵقاندنی دوژمنێكی هاوبەشەوە دەسەلمێنێت)47(. بۆئەوەی 
قەرەباڵغەكانی  و  هەژارنشین  گەڕەكە  دانیشتووی  ژنانی 
بۆمبای بەرەو سیاسەتێكی توندوتیژ ڕابكێشن، پێویستییان 
كە  ناسنامەیەك،  بوو.  ئایینی  گشتگیری  ناسنامەیەكی  بە 
سەرەڕای ساختەبوونیشی، هەستی بەهێز و بەتوانابوونی 

ئەو ژنانەی لە گۆڕەپانی سیاسەتدا تێردەكرد)48(.
حیزبی  بە  س��ەر  تۆڕەكانی  بەڕێوبەرانی  كە  ئ���ەوەی، 
نێوان  هاوسەنگیی  دروستكردنی  ڕێگەی  لە  سنا(  )شیڤا 
نەریتەكان و گۆڕانكارییەكاندا و بە كەڵكوەرگرتن لە تاكتیكە 
هەوڵیاندەدا  كەمدەرامەتان،  یارمەتیدانی  و  فمینستەكان 
بناغەكانی  و  ئاڕاستەبكەن  هندوتوا  كۆمەاڵیەتیی  پڕۆژەی 
سیستمی پیاوساالریی هندستان تۆكمەتربكەن، لە دەرەوەی 
حیزبەكان،  كەموكورتیی  لەسەر  قسە  ئێمەیە)49(.  باسی 
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كە  عەلمانییە،  سیاسەتێكی  نەبوونی  و  دام���ەزراوەك���ان 
بە  ئایینییەكان،  ساختە  ناسنامە  بازاڕگەرمیی  ببووەهۆی 

دەرهاویشتە پڕ توندوتیژییەكانیانەوە.
ئابورییەكانی  گۆڕانكارییە  دەرەن��ج��ام��ی  ل��ە  بەشێك 
زۆربوونی  و  چنایەتی  جیاوازیی  زیاتربوونی  هندستان، 
ژمارەی بێكاران و كەمبوونەوەی سەندیكا كرێكارییەكانی 
بەرچاویان  ڕۆڵێكی  گۆڕانكارییانەش  ئەو  لێكەوتووەتەوە. 
هەبوو، لە فۆڕمگرتنی ناسنامەی ئایینی/ دەستەییدا، بەاڵم 
كەمتەرخەمیی حزب و ڕێكخراوە عەلمانییەكان، لە پێكهێنانی 
ناسنامەی جێگرەوەی گونجاو، لەگەڵ پێگەی كۆمەاڵیەتی و 
جیهانبینیی ڕەگەزە پەراوێزخراوەكانی كۆمەڵگە، كاریگەریی 
خۆی هەبوو، لە دروستبوونی ئەو حاڵەتە. بەپێی دانپیانانی 
فیمینیستە چاالكەكانی هندستان، ڕووداوی خوێناویی شاری 
دەردەخ��ات،  كەمتەرخەمییەكانیان  ڕاددەی���ەك  تا  بۆمبای 
لەبارەی دروستنەكردنی هەستی یەكبوون، لەناو ئەو توێژە 
داتا  )مادهوساری(  پێیان.  ناسنامە  بەخشینی  و  ژن��ان  لە 
لەوە  باس  بەڕاشكاوی  بارەیەوە،  لەو  چاوپێكەوتنێكدا  لە 
دەكات: »الوازیی ئێمەی فمینیست لەوەدابوو، كە لە خواستی 
تێنەدەگەیشتین.  بەشداربوون  و  هاوبەشبوون  بۆ  ئ��ەوان 
ئێمە بیرمان لە مافەكان دەك��ردەوە، ئەو مەیل و خواستە 
بەاڵم  ن��ەگ��رت��ب��وو«)50(،  لەبەرچاو  ئەوانمان  دەروون��ی��ی��ەی 
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تێدا  یەكبوونیان  بە  هەستكردن  دەكرێت  شێوەیەك  چ  بە 
بە  ن��ەك  عەلمانی،  ش��ێ��وازی  ب��ە  ئ��ەوی��ش  دروستبكرێت، 
شێوازی  ئایینی؟ ئەوە پرسیارێكە، كە لەدوای ڕووداوەكەی 
ڕووناكبیرانی  بیری  هاوشێوە،  ڕووداوەكانی  و  س��ەرەوە 
واڵت���ەی  ئ���ەو  فیمینیستەكانی  و  ه��ن��دس��ت��ان  ع��ەل��م��ان��ی��ی 
بەخۆیەوە سەرقاڵكردووە، تاقە وەاڵمیش بۆی، بونیادنانی 
و  بەها  بە  ب��رەودان  ئامانجی  بە  عەلمانییە،  كۆمەڵگەیەكی 
ناسنامەعەلمانییەكان. دەستەبەركردنی وەها كۆمەڵگەیەك، 
نەك لە ڕێگەی ڕاپەڕین، بەڵكو لە ڕێگەی بزوتنەووەیەكی 
جەماوەری و بە لەبەرچاوگرتنی پەیوەستبوونە كۆمەاڵیەتی 
دێتەدی.  كۆمەڵگە  جیاجیاكانی  چینە  كولتوورییەكانی  و 
هەروەك چۆن داتا بە بیرمان دێنێتەوە: »راپەڕین بەتەنیا 
تاكالیەن  ڕاپەڕین هۆكارێكی  ناخوڵقێنێت...  بزووتنەوەیەك 
و لەخۆنامۆكەرە، كە ڕەنگە له   ماوەیه كی كورتدا، ببێتەهۆی 
ناتوانێت  بەاڵم  ئەخالقییەوە،  لەڕووی  خەڵك  گەشەكردنی 

بزووتنەوەیەك بخوڵقێنێت«)51(.
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» لەڕاستیدا ماكیاڤیلیزمی ڕادیكاڵ، بە واتا گشتییەكەی، لە وێژەی 
و  زایین  لە  بەر  )كە  كائۆتیلیا،  ئارتاشاسترای  لە  و  هیندستان  كۆنی 
گوپتادا  چندرا  دەسەالتدارێتیی  س��ەردەم��ی  لە  زۆر  ئەگەرێكی  بە 
نووسراوە( هاتووەتەدی، بە بەراورد لەگەڵ ئەو نامیلكەیه دا بەرهەمی 

شازادە ماكیاڤیلی بێزیانە«

ماكس ویبر
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بەشی سێیەم
پاشخانی عەلمانییەت لە هندستان

لە دوو بەشی ڕابردوودا، ئاماژەمان بە پێوەرە گرنگەكانی 
عەلمانییەت لە هندستاندا كرد، ئەو هۆكارانەشمان خستەڕوو، 
ب���ەردەوام  ب��ە ش��ێ��وەی  ل��ە چەندین ساڵی ڕاب����ردوودا  ك��ە 
قەیرانیان بۆ ئەو چەمكە لەو واڵتە سازكردووە. هەروەك 
ئازادییەكانی  هەبوونی  بەهۆی  هندستان  لێوەكرا  باسی 
تاك و ئازادییە مەدەنییەكان و سەربەخۆبوونی دامەزراوە 
كۆمەاڵیەتییەكان لە یەكتری، لە ڕیزی واڵتانی عەلمانیدایە. 
جیاكاریی  و  ه��ەاڵواردان  بەردەوامبوونی  كاتدا  هەمان  لە 
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ب��ەرەوڕووی  قەیرانێكی  ئایینییەكان،  نەریتە  لە  هەڵقواڵو، 
عەلمانییەتی هندستان كردووەتەوە، ئەو گرژییانەی ئێستای 
نیشانەكانی  خ��وڵ��ق��ان��دووە.  واڵت���ەی  ئ��ەو  كۆمەڵگەی  نێو 
گرووپە  دەسەاڵتی  پەرەسەندنی  لە  بریتییە  قەیرانە  ئەو 
راستڕەوە هیندۆسەكان،و پەرچەكرداری توندی ئایینی، كە 
زیاتركردووە،  دەستەگەرییەكانی  توندوتیژییە  الیەكەوە  لە 
لە الیەكی تریشەوە هەڕەشەی بۆ سەر ئازادییەكانی تاك و 

ئازادییە مەدەنییەكان دروستكردووە.
لە  ئاوڕێكمان  قەیرانە  ئەو  ڕیشەكانی  دۆزی��ن��ەوەی  بۆ 
پڕۆسەی سەرهەڵدان و گەشەكردنی چەمكی عەلمانییەت لە 
هندستاندا داوەتەوە، كە خۆی لە گوتاری ئایینیی بزووتنەوەی 
كۆلۆنیالیستیی هندستان و عەلمانییەتی ئەخالقییانەی گاندیدا 
دەبینییەوە. پرۆسەیەكی لەو چەشنە، نەك هەر بەتەنیا ڕێگەی 
لە  بەڵكو  لە سیاسەت خۆشكرد،  ئایین  دەستتێوەردانی  بۆ 
كۆمەڵگەیەكدا، كە فرەڕەنگیی ئایینی و ملمالنێی ئایینی، یەكێك 
لە تایبەتمەندییەكانییەتی، بووەتەهۆی زیاتر بەرجه ستە،بوونی 
سەرجەم ئایینەكان و ئامادەبوونیان لە كایە سیاسییەكاندا. 
جیا لەوانەش بەكارهێنانی هێما ئایینییەكان لەالیەن گاندییەوە 
و ملدانی ناوبراو، بۆ داواكاریی ڕێبەرانی ئایینەكانی تر، بووە 
بەربەستێك لەبەردەم كۆتاییهێنان بە جیاكاری و گەشەكردنی 

مافە مەدەنییەكانی هاوواڵتییاندا.
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دەبین،  ئەوە  فێری  هندستانەوە  مێژووی  لە  ئێمە  بۆیە 
هێنانەدی  و  عەلمانی  سیستمێكی  جێگیركردنی  ب��ۆ  ك��ە 
ناتوانین  جیاكاری،  و  ه��ەاڵواردن  لە  دوور  كۆمەڵگەیەكی 
لەو  شێوازێكی  گرتنەبەری  ببین.  خوداكان  دەستەودامێنی 
گشتی،  پانتایی  ناو  بۆ  خوداكانە  هێنانی  وات��ای  بە  جۆرە 
بەوەش بەهۆی یارمەتیوەرگرتن و دەستوەردانی خوداكان 
ناتوانین بەرەنگاریی ئەو یاسایانە ببینەوە، كە سەرچاوەی 
نێوان  ڕێككەوتنێكی  چەشنە  لەو  عەلمانییەتێكی  جیاكارین. 
خودا و مرۆڤە، كە لەبەرامبەر چاوپۆشیكردنی مرۆڤ، لە 
فەرمانە ئاسمانییەكان بەرگی نیشتمانی بە بەر خودادا كراوە، 
خودا  ئەم  بەاڵم  دەدات،  خۆی  نادیاری  بوونی  بە  درێ��ژە 
قەیراناوییە،  دۆخێكی  چاوەڕێی  چاكەخوازە  و  فریادڕەس 
ئاشكرای  بوونی  حەقخوازییەوە  بەرگی  بە  تر  جارێكی  تا 

خۆی، بۆ هەمووان بسەلمێنێت.
ه��ەر ل��ەو ڕوان��گ��ەی��ه وە جەخت ل��ەوە دەك��رێ��ت��ەوە، كە 
دەستەبەركردنی ئامانجەكانی عەلمانییەت، تەنیا بە ڕێگای 
سەردەمی  كۆمەاڵیەتییەكانی  پەیوەندییە  هەڵگەڕاندنەوەی 
هەرچییەك  لەوە  بێجگە  چونكە  دێتەدی.  مۆدێرنە  لە  بەر 
حاڵەتدا  باشترین  لە  بێتەئاراوە،  عەلمانییەتەوە  ن��اوی  بە 
عەلمانییەتێكە، كە سنورداركراوە بە جیاكردنەوەی ئایین لە 
سیاسەت. بۆیە ئەگەر جیاكردنەوەی ئایین لە سیاسەت بە 
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یەكێك لە بنەماكانی عەلمانییەت ئەژماربكەین، ئەوە بێگومان 
دەبێت هەڵوەشاندنەوەی ئیمتیازە ئایینییەكان و كۆتاییهێنان 
بە هەاڵواردنی ئایینی، كە بەهۆی ئیمتیازاتە ئایینییەكانەوە 

درووستبوون، ببێتە بنەمایەكی تری عەلمانییەت.
ب��اب��ەت��ەك��ەی  خ��س��ت��ن��ەس��ەر  ت��ی��ش��ك  زی��ات��ر  ب��ۆ  ئێستا 
سەرەوە، ئاماژەیەك بە واتا باوەكەی عەلمانییەت دەكەین. 
لەگەڵ  هاوواتایە  بنەڕەتدا  لە  كە  چەمكێكە،  عەلمانییەت 
شێوازی بەڕێوەبردنی واڵت )statecraft(. لەو چەمكەشدا 
البردنی  و  سیاسەت  لە  ئایین  جیاكردنەوەی  لە  ڕێژەیەك 
جیاكاری ڕەچاوكراوە، هەروەك هەندێك لە دەسەاڵتدارانی 
قۆناغەكانی پێشووتریش بە مەبەستی هێنانەدی هاوسەنگیی 
كۆمەاڵیەتی و ڕاگرتنی دەسەاڵتی خۆیان یاسا و ڕێوشوێنی 

هاوشێوەیان دەچەسپاند.
هەندێك  ب��ە  ئ��ام��اژەدەك��ەی��ن،  ئ���ەوەش  سەلماندنی  ب��ۆ 
بەر  سەردەمەكۆنەكانی  لە  هندستان  دەسەاڵتەكانی  لە 
مێژووی  پاشخانی  لە  ڕەنگدانەوه یەكن  كە  مۆدێرنە،  لە 
جۆرە  ئەو  دیارترینی  لە  یەكێك  واڵت��ەدا.  لەو  عەلمانییەت 
دەسەاڵتانە شێوازێكی حوكمڕانییە، كە ڤیشنۆگوپتا كائۆتیلیا 
)283 - 370(ی بەر لە زایینە، كە وەزیری دامەزرێنەری 
 )15( نامیلكە  لە   ،  )Mauryan( موریان  ئیمپراتۆریای 
 )Arthashastra( شاسترا  ئارتا  ناوی  بە  بەرگییەكەیدا 
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دەستەودامێن  بە  ن��ەك  وەزی���رە،  ئ��ەو  خستوویەتییەڕوو. 
گرتنەبەری  بە  بەڵكو  ئاسمانی،  ئەخالقییاتی  بە  ب��وون، 
ئایین  جیاكردنەوەی  بە  پشتئەستوور  سیاسەتی  و  یاسا 
بۆ  بواری  ئایینی،  جیاكاریی  بە  كۆتاییهێنان  سیاسەت،  لە 
عەلمانی  حوكومەتێكی  و  ناوخۆیی«  »ئاشتیی  هێنانەدی 

ڕەخساندووە.
ئاشوكا )234 - 299(ی بەر لە زایین سێیەم ئیمپراتۆری 
دەسەاڵتداری موریان جۆرێكی تر لە حوكومەتی عەلمانی 
ئایینی  ئاسانگیریی  سیاسەتی  لە  خۆی  كە  هێناوەتەدی، 
میراتی  لەژێر  سیاسەتەش  ئ��ەو  بینیوەتەوە.  ن��اوب��راودا 
مێژوویی وەزیر و مامۆستاكەی، واتە كائۆتیلیا هاتووەتەدی، 
ئاماژەپێكراوە  بنەما  دوو  ب��ەو  پابەندبوون  لەوێشدا  كە 
گوركانی  ئەكبەرشای  محەممەد  جەاللەدین  ڕەچاوكراوە. 
ساڵی )1542 – 1605( زایینی دیارترین پاشای سەردەمی 
پاشخانی  تری  نموونەیەكی  مەغۆلەكانیش،  دەسەاڵتداری 
مێژوویی عەلمانییەتی هندستانە. ئەو پاشایە بە هاوكاریی 
وەزیرە ڕووناكبیرەكەی، واتە ئەبول فەزڵ عەالمی لە ساڵی 
 « بنەمای  بە  پشتبەستن  بە  و  زایینی   )1602  -  1551(
ئاشتیی گشتی« كۆڵەكەكانی دەسەاڵتێكی دانا، كە خۆی لە 
سڕینەوەی جیاكارییەكانی هەڵقواڵو لە تێكەڵبوونی ئایین و 

سیاسەت و سیاسەتی ئاسانگیریی ئایینیدا دەبینییەوە.
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سەرەكیی  ت���ەوەری  كە  پاشخانە،  ل��ەو  لێكۆڵینەوە 
جیا  كتێبەیە،  ئەم  داهاتووی  بەشی  دوو  و  بەشە  ئەم 
پێداگریكردنە  مێژوویی،  ڕاستینەیەكی  گێڕانەوەی  لە 
بۆ  ل��ەوەی  بریتییە  ئ��ەوەش  تریش،  ڕاستییەكی  لەسەر 
دۆزینەوەی شوێنپێی عەلمانییەت، نابێت تەنیا چاوببڕینە 
ئەو  ئافراندنی  لە  خۆی  پشكی  ڕۆژهەاڵتیش  ڕۆژئ��اوا. 
ڕۆژه��ەالت،  لە  چەمكە  ئ��ەو  هەرچەندە  هەیە،  چەمكە 
و  ڕێنێسانس  نەتەوەگەرایی،  لە  بەر  سەردەمی  تۆزی 
ڕووناكبیرانی  ئ��ەوەی   ب��ەاڵم  لێنیشتووە،  مۆدێرنەی 
لە  ئێرانییەكەی(  ج��ۆرە  )ه��ەروەه��ا  هیند  نەریتخوازی 
لەبەچاوناگرن،   پاشخانە  جۆرە  ئەو  بوونی  ك��ردەوەدا، 
ئەو  دژەعەلمانیی  و  ئایینی  مەیلی  ب��ەه��ۆی  ئ��ەوی��ش 
ڕووناكبیرانەوەیە. لە بنەڕەتدا هیچ پێویست بەوە ناكات، 
ئایینی  بە  بەهۆی  یان  بسڕنەوە،  عەلمانییەكان  نەریتە 

نیشاندانیانەوە چەواشەكاری تێدابكەن.
 ئەو شێوە لە سڕینەوە و چەواشەكاری، لە بەرهەمەكانی 
)ئاشیس ناندی(ی بیرمەنددا دەبینین، كە بەشانازییەوە خۆی 
وەك »دژەعەلمانییەت« پێناسەدەكات. ناوبراو ئەو یاسا و 
ڕێوشوێنە مەدەنییانە سانسۆردەكات، كە لە چەندین قۆناغی 
مێژووی هندستاندا، بوونەهۆی هاوسەنگیی كۆمەاڵیەتی و 

ئاسانگیریی ئایینی. 
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لەسەر  بەڵگەیەكە  دێت،  خوارەوە  دێڕانەی  لەو  ئەوەی 
وەك  ئایینی  ئاسانگیریی  ك��ە  مێژووییە،  ڕاستییە  ئ��ەو 
نموونەیەك لە قبووڵكردنی فرەڕەنگیی بیر و هزر تەنیا لە 
سایەی یاسای دادپەروەرانە دێتەدی، نەك بەهۆی ئایینەوە.

كائوتیلیا سیاسەتمەدارێكی بێ ویژدان
 )15( نامیلكە  خ��وێ��ن��دن��ەوەی  دوای  ڤ��ێ��ب��ەر  م��اك��س   
)كائۆتیلیا(یە،  بەرهەمی  كە  ئارتاشاسترا،  بەرگییەكەی 
بەسەرسوڕمانەوە دەڵێت: »لە واتا گشتییەكەیدا و بەڕاستی 
لەنێو وێژەی كۆنی هندستان  ماكیاڤیلیزمێكی ڕادیكاڵە، كە 
دەبینرێت،  كائۆتیلیادا  ئارتاشاسترای  نووسینەكانی  لە  و 
)ئەوەش بەر لە زایین و بە ئەگەرێكی زۆر ل ەسەردەمی 
دەسەاڵتدارێتیی چندرا گوپتادا نووسراوە(، میری ماكیاڤیلی 

بە بەراورد لەگەڵ ئەو نامیلكەدا بێزیانە«)1(.
یەكەم  بۆ  چونكە  نەبووە،  بێهۆ  ڤێبەر  سەرسوڕمانی 
سیاسی  ڕیالیزمی  لە  جۆرێك  بیرمەندە  ئ��ەو  ب��وو،  ج��ار 
تێیدا  كە  بینیوە،  مێژوویدا  كەسایەتییەكی  ئاسەواری  لە 
توندوتیژی و شێوازی  لە زەبر و زەنگ و  كەڵكوەرگرتن 
نەك  واڵت،  بەرژەوەندیی  بەرەوپێشبردنی  بۆ  تاوانكارانە، 
زان��راون.  پێویستیش  بە  بەڵكو  نیشاندراون،  ڕێگەپێدراو 
هەر  نەك  شێوازانەی،  ئەو  كائۆتیلیا  كە  ئەوەی  بەتایبەتی 
بەڕێوەبردنی  بنەمای  وەك  بەڵكو  پێشنیاز،  وەك  بەتەنیا 

واڵت، لە هەموو سەردەمەكاندا خستوەتەڕوو.
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كائوتیلیا(  )ئارتاشاسترای  مێژوویی  گرنگیی  ب��ەاڵم 
بۆ  چیدایە؟  ل��ە  عەلمانییەتدا  ل��ەگ��ەڵ  پەیوەندییەكەی،  و 
كۆمەڵە  ئ��ەو  سەرەتا  دەبێت،  پرسیارە  ب��ەو  وەاڵم��دان��ەوە 
ئامانجانە بناسین، كە كائوتیلیا خستونێتییەڕوو، خۆیان لە 
جیاكردنەوەی ئایین لە سیاسەت و كەمكردنەوەی جیاكاریی 
هەڵقواڵو، لە نەریتەئایینییەكاندا دەبینییەوە. بۆ ئەو مەبەستە، 
سەرەتا دەبێت تێگەیشتنێكی باشمان لە واتای وشەی ناوی 

ئەو نامیلكەیە هەبێت.
واتای  بە  ئارتا  سانسكریتیی  وشەی  لە  ئارتاشاسترا، 
»ئامانج« و پاشگری شاسترا، واتای بنەما، یاسا و زانستی 

)بێكۆتایی( پێكهاتووە.
بە دیاریكراوی ئارتا دووەم ئامانجە لە چوار ئامانجەكانی 
بە  كە   ،)Rig Veda( ڤێدا  ئەخالقی ڕیگ  بەشی  لە  ژیان، 
دێت.  كۆمەاڵیەتی  پێگەی  و  سامان  بەدەستهێنانی  وات��ای 
ك���ردەوەی چاكە و  وات��ای وت��ە و  بە   )Dharma( دارم��ا 
یەكەم ئامانجە، كارما )karma( بە واتای چێژی جەستەیی 
و ڕۆحی سێیەم ئامانجە، موكشا )moksha( یان ڕزگاریی 

مرۆڤ چوارەم ئامانجی ژیانە.
)كائۆتیلیا( واتایەكی نوێی لە چەمكی ئارتا خستەڕوو، بەو 
جۆرەش بە پێداگرتن لەسەر بەهای دنیایی و بەدەستهێنانی 
لە  چەمكەی  ئ��ەو  س��ەرب��ەخ��ۆ،  ئامانجێكی  وەك  س��ام��ان، 
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)كائۆتیلیا(  ڕزگاركرد.  ئایینییەكەی  و  ئەخالقی  ناوەڕۆكە 
ب��اس��دەك��ات:  شێوەیە  ب��ەو  س��ام��ان  ل��ە  خ��ۆی  تێگەیشتنی 
دارمایە)وشه یه كی  ڕیشەكەی  وایە،  دارێك  وەك  »سامان 
سانسكریتییه  و  له  مه زهه بی بوودایی و هندی  به  توخمێكی 
گرنگ ئه ژمارده كرێت،   به  مانای هێشتنه وه  یان پاراستن 
وەها سامانێك،  بەدەستهێنانی  بەرەكەشی چێژە.  و  دێت،( 
دەبێتەهۆی هەڵكشانی دارما و بەرهەمهێنانی زیاتری سامان 

و چێژ وەك دەستەبەركردنی سەرجەم ئامانجەكانە«)2(.
 كائۆتیلیا دواتر بە گشتاندنی چەمكی ئارتا، لە ئامانجێكی 
تاكەكەسییەوە بۆ پانتایی سیاسەت، )ئارتا( وەك ئامانجێكی 
نامیلكەی  لە  گەر  دەك��ات.  پێناسەی  حوكومەت  سەرەكیی 
كۆمەاڵیەتی،  پێگەی  و  سامان  بەدەستهێنانی  ڤێدا  ڕی��گ 
لەپێناو  نێرینە،  مرۆڤی  ئەخالقییەكانی  ئەركە  لە  یەكێكە 
ئەوە  بێت،  »خێزان«دا  دام��ەزراوەی  ڕاگرتنی  و  پاراستن 
كائۆتیلیادا،  ئەندێشەی  لە  ئەركە  ئ��ەو  دەستەبەركردنی 
بەڕێوەبردنی  بنەماكانی  بنچینەییترین  لە  یەكێك  دەبێتە 
واڵت. لە ڕوانگەی كائۆتیلیاوە، سامان یەكێكە لە گرنگترین 
كۆڵەكەكانی هێزی واڵتان، كە دەبێتەهۆی پارێزگاریكردن لە 
لەبەرامبەر پشێوی و ئاژاوەی ناوخۆیی و  حوكومەتەكان 
هێرشی دەرەكی. كائۆتیلیا بە وردبینیكردنی ئەزموونەكانی 
سەردەمەكەی  گەیشتبوو،  ئەنجامە  بەو  خۆی  سەردەمی 
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دەیخواست سامان بەرهەمبهێنن و بیخەنە دەستی خۆیان، 
یان دەبوو دەست بەسەر واڵتانی دیكەدا بگرێت، كائوتیلیا 
ڕێگەی دووەمی هەڵبژارد، كە بریتی بوو لە بەدەستهێنانی 
سامان، بە ئامانجی بەدەستهێنانی سەركەوتنی سەربازی و 
پاراستنی سەقامگیریی   مەبەستی  بە  كۆكردنەوەی سامان 

ناوخۆیی، پەرەپێدان بە پانتایی دەسەاڵتەكەی)3(.
لە الیەكی ترەوە بەدەستهێنانی ئەو ئامانجانە، پێویستی 
بە بەكارهێنانی جۆرێكی تر لە پراگماتیزمی سیاسی بوو، 
ئەوەش لە شێوازی دەسەاڵتداری و بەتایبەتی لە سیاسەتی 
ب��ەرج��ه س��ت��ەب��ووە.  كائوتیلیادا  دیپلۆماسیی  و  جەنگی 
»هەرپاشایەك  ڕای��گ��ەی��ان��دوە:  )كائوتیلیادا(  ه��ەرب��ۆی��ەش 
بیەوێت واڵتەكەی فراوانتربكات، دەبێت سەرچاوەی سامان 

و بەهرەی سیاسی لەبەردەستدا بێت«)4(. 
كەواتە بێهۆ نییە، ئارتاشاسترا وەك كۆمەڵەنووسراوێك 
سیاسی،  ئابووریی  بنەماكانی  لە  پێكهاتووە  ن��اودەب��ەن، 
دیپلۆماسی و ستراتیژی سەربازی و شێوازی  سیاسەت، 
دەبێتەهۆی  بنەمایانەش،  لەو  پەیڕەویكردن  دەسەاڵتداری. 
ئایینیدا.  ئەخالقییاتی  بەسەر  سیاسی  ڕیالیزمی  زاڵبوونی 
ه���ەروەه���ا دەب��ێ��ت وەك ش��رۆڤ��ەی��ەك��ی ت��ێ��روت��ەس��ەل لە 
بەكارهێنانی شێوازی پڕ زەبروزەنگ لەو نامیلكەیە بڕوانین، 
كە تێیدا نووسەرە داهێنەرەكەی، بەبێ ڕەچاوكردنی تێبینیی 
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ئەخالقی، بەكارهێنانی ئەو شێوازانە بە ڕێگەپێدراو ناودەبات. 
سیاسەتی  لەبەرچاوگرتنی  بە  شێوازانە  ئەو  بەكارهێنانی 
داگیركردنی  و  دەستبەسەرداگرتن  واتە  كائۆتیلیا  گشتیی 
و  وای��ە  ی��ەك  ئاشتیدا وەك  و  دۆخ��ی ش��ەڕ  لە  »زەوی« 
سەربەخۆش،  هەرواڵتێكی  ئ��ەوەوە،  ڕوانگەی  لە  نەگۆڕە. 
وەك  دەبێت  هەیە،  ئاشتییانەت  پەیوەندییەكی  لەگەڵیدا  كە 
خۆیدا  هەناوی  لە  دوژمنایەتی  كە  سەیربكرێت،  الیەنێك 

هەڵگرتووە، پێویستە خۆت بۆ لەناوبردنی ئامادەبكه یت. 
كائۆتیلیا لە مامەڵەكردن لەگەڵ واڵتانی دۆست و دوژمن 
سەبارەت  پەیڕەودەكات.  جیاواز  هێرشبەری  سیاسەتێكی 
بەكارهێنانی  لە  جەخت  بەدیاریكراوی  دوژمن  واڵتانی  بە 
كە  ڕاددەی����ەی،  ئ��ەو  تا  دەك��ات��ەوە،  توندوتیژی  ئ��ەوپ��ەڕی 
بەربەستێك  و  ڕێگر  ب��ە  ب��ارەوی��ە  ل��ەو  مرۆڤانە  هەستی 
بۆ  ب��ەاڵم  سەركەوتن،  بە  گەیشتن  ل��ەب��ەردەم  ن��اودەب��ات، 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ واڵتانی دۆست لەسەر سیاسەتی 
»ش��ەڕی ن��ەرم)5(« پێداگری دەك��ات، كە بریتییە لە فێڵ و 
خەڵەتاندن، درۆ، ئەفسون و جادوولێكردن و پیالنگێڕی و 

ئەوانەش وەك باشترین شێوازەكان ناودەبات.
لەوبارەوە دەڵێت: »تیرێك كە لە كەوانی تیرهاوێژێكەوە 
دەردەچێت، ڕەنگە كەسێك بكوژێت یان ڕەنگە نەیشیكوژێت، 
پیالنێكییان  لێهاتووییەوە  بەوپەڕی  شار  كەسانی  ب��ەاڵم 
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داڕشتووە، تەنانەت دەتوانێت ئەو كەسانەش لەناوببات، كە 
هێشتا لە سكی دایكیاندان و نەهاتوونە دنیاوە«)6(.

ناودەبات:  جۆرە  بەم  شێوازانە  لەو  هەندێك  كائوتیلیا 
ڕەوانەكردنی سیخوڕ و فەرمانبەری شاراوەی حوكومەت، 
لەژێر ناوی پیاوانی ئایینی و سواڵكەر بۆ واڵتانی دراوسێ 
و دۆست، بە مەبەستی خەڵەتاندن و فریودانی بەرپرسانی 
منداڵ  و  جوان  ژنی  بەكارهێنانی  واڵتانە،  ئەو  حوكومەتی 
ك��اری  ئەنجامدانی  و  ئ���اژاوە  ن��ان��ەوەی  و  سیخوڕی  ب��ۆ 
تیرۆریستی و توندوتیژی، )ئەگەر ناسنامەشیان ئاشكرابوو، 
پێویستە قوربانی بكرێن( پەرەپێدان بە ملمالنێ و ناكۆكیی 
هەڵخەڵەتاندن،  ڕێگەی  بە  واڵتانە،  ئەو  سەركردەی  نێوان 
بۆ  بەڵێن  پێدانی  و  پ��ارە  سێكس،  بەهۆی  لەخشتەبردن 
بەخشینی دەسەاڵتی سیاسی، دواتر لەناوبردنی دانەدانەیان 
بە شێوەیەكی شاراوە. ژەهراویكردنی پاشای واڵتانی ڕكابەر 
چێشتلێنەره   ناسنامەی  تەزویركردنی  كوشتن،  ڕێگەی  بە 
لەنێو  دادپ���ەروەری  چەمكی  بە  پەرەپێدان  تایبەتەكانیانە، 
هاوواڵتییانی واڵتانی تر و هاندانیان لە دژی دەسەاڵتدارانی 
و  ئاشتی  ڕێككەوتنامەكانی  پێشێلكردنی  واڵت��ەك��ەی��ان، 
ئەویش  لە دژی دوژمن  بەرباڵو،  هەڵگیرساندنی شەڕێكی 

لەو كاتەدا، كە لە دۆخێكی الوازدایە.
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مشتێكی  تەنیا  س���ەرەوە،  دوژمنكارانەكانی  ش��ێ��وازە 
بلیمەتە  ئەو  كائوتیلیا،  شێوازەكانی  خه رمانی  لە  بچووكە 
مێژووییە، كە لە نامیلكەی ئارتاشاسترا )بە تایبەتی كتێبی 
یەكەم و كتێبەكانی 10 بۆ 14( خستونییەڕوو، بەاڵم لەوانە 
زیرەكانەتر ئەو شێوازانەن، كە بە مەبەستی خوێندنەوەی 
ئاستی  ب���ۆئ���ەوەی  دەی���خ���ات���ەڕوو،  واڵت����ان  گشتیی  ڕای 
پابەندبوونی ئەوان بە حوكومەتەكانیان هەڵبسەنگێنێت، بەو 
پێیە سیاسەتی هێرشبەریی خۆی دابڕێژێت. ناوبراو داوا لە 
سیخوڕەكانی دەكات،  ئەگەر نەیاتوانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ 
بە چەند شێوازێكی تر  ئەو واڵتە قسەبكەن،  هاوواڵتییانی 
زانیاری كۆبكەنەوە، لەوانە: »گوێگرتن لە وتەی سواڵكەر، 
سەرخۆش و شێتەكان، یان ئەو كەسانەی لە كاتی خەوتندا 
شوێنە  و  پەرستگە  هێماكانی  لە  وردبوونەوە  قسەدەكەن، 
پیرۆزەكان و شكاندنی كۆدی تابلۆ و نیگارە هونەرییەكان،و 

ئەو نوسراوانەی بە شفرە )كۆد( نوسراون«)7(.
بێهۆ نییە ڕاجر بووش، هاوشێوەی ماكس ڤێبەر دوای 
بووە  سەرسوڕمان  تووشی  نامیلكەیە،  ئەو  خوێندنەوەی 
شێوەیە  بەم  كە  هەیە،  تر  كتێبێكی  هیچ  »ئایا  دەپرسێت: 
ڕاشكاوانە باسی بەكارهێنانی توندوتیژی كردبێت و پاساوی 
بۆ هێنابێتەوە؟.. كائۆتیلیا- تا ئەو شوێنەی من بزانم تەنیا 
كائۆتیلیایە، كە ئەو بابەتانە بەو شێوەیە بخاتەڕوو.. كتوپڕ 
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نموونە  بۆ  ئایا  دەڵێت،  خۆیدا  لەگەڵ  و  دەتاسێت  خوێنەر 
بابەتێكی تایبەت هەیە، كە كائوتیلیا باسكردنی بە نائەخالقی 
و ناشیاو بزانێت؟ نا، تەنانەت یەك حاڵەتیش نابینرێت..)8(«.
وەاڵمێكی  كائوتیلیا  ئارتاشاسترای  بوترێت  دەب��ێ��ت 
یاساییە، بۆ ئەو ڕەوتە مێژووییانە لە سەردەمی كۆندا، كە 
تێیدا دەسەاڵتە پاشایەتییە بچووكەكان لەناودەچوون و لە 
دەسەاڵتە گەورەكاندا دەتوانەوە. بێگومان پشتبەستن بە هێزی 
لەو گۆڕانكاری  سەربازی و زه بروزەنگ، ڕۆڵی سەرەكی 
و وەرچەرخانانەدا هەبوو. كائوتیلیا بە تێگەیشتنی تەواو لە 
گرنگیی ئەو هۆكارە، فاكتەری ئەندێشەی مرۆییشی هێنایە 
ناو هاوكێشە مێژووییەكانەوە، كە دەربڕینە سیاسییەكەی 
خۆی لە چەندین چەمكی وەك فریو، خەڵەتاندن، فرتوفێڵ 
و پیالنگێڕیدا دەبینێتەوە. بەو شێوەیە دەڵێت: »هەركەسێك 
هەبێت،  چاكەكاری  و  بەهرە  سیاسەت  زانستی  هاوشانی 
هەركەسێكیش  بگرێت)9(«  دنیادا  بەسەر  دەست  دەتوانێت 
بەو شێوەیەی خۆی  دەتوانێت  هەبێت،  زانستی سیاسەتی 
دەیەوێت، ڕۆڵ بگێرێت و بە كۆت و زنجیری هزر پاشاكان 

یەخسیربكات »)10(.
بۆ ئەو مەبەستە كائوتیلیا دەگەڕێتەوە بۆ دەقە وێژەییە 
دۆخ��ی  ل��ە  گ��ون��ج��او  تێگەیشتنێكی  ب��ە  و  م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان 
پانچا  لێدەخاتەڕوو.  نوێیان  خوێندنەوەیەكی  هەنووكەیی، 
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نووسینەكەی  م��ێ��ژووی  كە   ،  )panchatantra( تانترا 
دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی ڕیگ ڤێدا و ئوپانیشاد )500 بۆ 
1500(ی بەر لە زایین، بەشی سەرەكیی كلیلە و دیمنەی 
یەكێكە  وەرگیراوە،  لەوەوە  ڕاستەوخۆ  پزیشك،  برزویەی 
لەو دەقە ئەدەبییانەی كائۆتیلیا، لە نووسینی ئارتاشاسترا 
پانچاتانترا  ن��اوی  لێوەرگرتووە.  كەڵكی  بەلێهاتووییەوە 
وشەیە  ئ��ەو  ڕاستییەیە.  ئ��ەو  دەرخ���ەری  لەخۆیدا  خ��ۆی 
تێكهەڵكێشێكە لە دوو وشەی )پانچا(، واتە ژمارەی پێنج و 
)تانترا( بە واتای خستنەداو و فرتوفێڵ و تێكتەندراو. واتە 
پانچاتانترا بە واتای پێنج چیرۆكی درامایی، كە هەركامێكیان 
لە چەندین چیرۆكی لەیەكتەندراو پێكهاتووە، تێیدا براهمێنی 
نووسەر بە ڕێگەی كەڵكوه رگرتن لە فرتوفێڵی ئاژەڵەكان، بە 
مەبەستی مانەوەیان لە دنیای سیاسەتدا، ڕێنمایی پاشاكان 

دەكات.
بۆ ئەو خوێنەرە ئێرانییانەی، بە خوێندنەوەی چیرۆكی 
شێر و مانگا، لە كتێبی كلیلە و دیمنە، بەو دەقە ئاشنابوون، 
تێگەیشتن لەو بابەتە ئەوەندە دژوار نییە. ئەو پیرە براهمێنە، 
كە ڕەمزی پاكی و خواناسییە ئەوەی لە زاری ئاژەاڵنەوە 
سەردەمی  دیپلۆماسیی  دنیای  ڕەنگدانەوەی  دەیگێڕێتەوە، 
نەك  زاڵ��ە،  پیالنداڕشتن  و  فریو  تێیدا  كە  دنیایەك،  كۆنە، 
ئەو  كائۆتیلیا،  داهێنانی  لێرەدایە  ئەرستۆ.  چاكەكارییەكەی 



مێهرداد سەمەدزادە 122

ئەو  دەبێت.  تایبەتی  گرنگیی  خۆی،  سەردەمی  براهمێنەی 
بە سڕینەوەی ڕوخساری هێمایینی ئەو چیرۆكانە و دانانی 
مرۆڤ لەجیاتی ئەكتەرەكانی، كە لە ویژدانی كۆمەاڵیەتیدا، 
دووتوێی  لە  و  دەریببڕێت  ڕاستەوخۆ  نەیدەتوانی  مرڤ 
بەبوێرییەوە  كائوتیلیا  دەری���دەب���ڕی،  ڕەم���زدا  و  خ���وازە 

دەریبڕیوە.
بەو شێوەیەبوو بۆ یەكەم جار )چندرا گۆپتا(، دامەزرێنەر 
و یەكەم پاشای موریانەكان )ماورییەكان(، بە پشتبەستن بە 
ڕێنوێنییەكانی كائۆتیلیای سەرۆكوەزیران، توانیی بەشێكی 
فراوان لە هندستان بخاتە ژێر ڕكێفی خۆیەوە، یەكگرتوویان 
بكات، كە پێشتر لە چەندین حوكومەتی بچووكی سەربەخۆ 
سیستمێكی  بۆ  گوپتا  چندرا  مەیلی  بەهۆی  پێكهاتبوو. 
لێهاتووەكەی  وەزی��رە  میراتی  بە  پشتئەستوربوون  نوێ، 
و  دەسەاڵتدارێتی  ل���ەدەرەوەی  پێشتر  تا  شوێنانەی،  ئەو 
سەر  خستییە  بوو،  )ماورییەكان(  موریان  ئیمپراتۆریەتیی 

دەسەاڵتەكەی)11(.
ئاشوكای  و  بێویژدان  كائوتیلیای  دەكرێت  چۆن  بەاڵم 
بكەین؟  بەراوردیان  یەك  بە  و  یەك  پاڵ  بخەینە  خواناس 
ئەو  لەنێوان  هاوبەش  خاڵێكی  دەتوانین  بنەڕەتدا  لە  ئایا 
براهمێن  كائوتیلیای  بەتایبەتی  بدۆزینەوە؟  كەسەدا  دوو 
هاوشێوەی ئادام سمیس  لە سەردەمی خۆیدا، تەنیا بیری 
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لە كۆكردنەوەی سامان دەكردەوە، ئاشوكاش بیری لە ئەو 
دنیا دەكردەوە. لە وه اڵمدا دەبێت بڵێن، نە كائوتیلیا ئەوەندە 
بوو.  لەخواترس  ئ��ەوەن��دە  ئاشوكاش  نە  ب��وو،  بێویژدان 
تایبەتمەندییەكانی  لە  گوڵبژێرێك  مێژووییەكان  پێویستییە 
ئەو دوو كەسایەتییەی، هێناوەتە پەنای یەكەوە و پێكەوەی 

بەستوونەتەوە.

كائوتیلیا سیاسەتمەدارێكی پەرۆش بۆ خەڵك
ڕەنگە بۆ ئەو كەسانەی ئەم چەند دێڕەیان خوێندووەتەوە، 
كائۆتیلیا،  نائەخالقییەكانی  و  توندوتیژی  لە  پڕ  شێوازە 
یان  ئەمەریكا،  هەواڵگریی  دەزگ��ای  تێكدەرەكانی  پرۆسە 
تیرۆركردنەكانی كۆماری ئیسالمیی ئێرانیان بیربهێنێتەوە، كە 
نموونەی هەردووكیان بینیوە، بەاڵم یەكێك لە دژوارییەكانی 
پێشەنگەكانی  لە  یەكێك  وەك  هاوكات  دەبێت  كە  مێژوو، 
ڕێككەوتنامەی جنێف، حوكومەتی خۆشگوزەرانی، دەوڵەتی 
یاسا، گەشەپێدانی ئابووری، لەپێشبوونی زانست لە ئایین، 

پاراستنی ژینگە و عەلمانییەت ناوی كائۆتیلیا بهێنین.
دەبێت لەو چوارچێوەیەدا ئاماژە بە دوو خاڵی گرنگ و 
پەیوەندیدار بكرێت. یەكەم، پرۆژەی دەست بەسەرداگرتنی 
»زەوی«، كە ئامانجی سەرەكی، سەربازی و دیپلۆماسیی 
كائوتیلیای پێكدەهێنا، تەنیا بە نیمچەكیشوەری هندستان )لە 
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لە  و  هند  زەری��ای  باشووری  بۆ  هیمالیاوە  زنجیرە چیای 
دەریای عەرەبییەوە بۆ بەنگاڵ( سنوردار دەما، پڕۆژەیەك، 
كە زۆربەی لە سەردەمی چندرا گوپتا و یەكەم ساڵەكانی 

دەسەاڵتداری ئاشوكادا جێبەجێكرا.
كائوتیلیا دەرفەتی نەبوو، دوایین و خوێناویترین قۆناغی 
ئاشوكا  س��ەردەم��ی  ل��ە  هندستان،  جوگرافیی  یەكگرتنی 
دەسەاڵتدارێتیی  س��ەردەم��ی  لە  ببینێت.  خ��ۆی  چ��اوی  بە 
بیندوسارا )372 بۆ 320(ی بەر لە زایین، باوكی ئاشوكا بە 
هۆكارێكی نادیار كوژرا. كائۆتیلیا لە هەركام لە قۆناغەكانی 
هندستان،  واڵتی  ناوچەكانی  لە  بەشێك  تێیدا  كە  پێشتر، 
)ماورییەكانەوە(،  موریانەكانەوە  دەسەاڵتی  ژێر  دەكەوتە 
سیاسەتی خۆی لەبارەی ئەو ناوچانەوە دەخستەڕوو. ئەو 
لەگەڵ  مرۆڤانە،  هەڵسوكەوتێكی  بنەمای  لەسەر  سیاسەتە 
داڕێژرابوو،  ناوچەدەستبەسەرداگیراوەكان  دانیشتووانی 
ئەوەش بە مەبەستی ڕاكێشانی سۆزی ئەوان بوو، چونكە 
بەو شێوەیە سەیریدەكردن، كە چیتر دەكرێت ئەو كەسانە 
ئیمپراتۆریەت  بە  بەرامبەر  دڵسۆزییان  هاواڵتییەك  وەك 

تێدا دروستبكرێت.
دوژمن  واڵتانی  پەیوەستكردنی  و  دەستبەسەرداگرتن 
سیاسەتێكی  دەخواست  وای  ئیمپراتۆییەتەوە،  كیانی  بە 
توندوتیژی،  بەكارهێنانی  چونكە  بگرێتەبەر،  شێوەیە  بەو 
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كارایی  بەكردەوە  ئامانج،  بە  گەیشتن  بۆ  ئامرازێك  وەك 
خۆی لەو قۆناغەدا لەدەستدابوو، بە چاكەكاری جێگاكەی 
دەكات:  پاشا  لە  داوا  كائوایلیا  هەربۆیەش  پڕكرابووەوە. 
پاشا  ن��وێ،  هەرناوچەیەكی  دەستبەسەرداگرتنی  »دوای 
پێشوو،  پاشای  چەوتییەكانی  و  كەموكوڕی  لەسەریەتی 
بە چاكەكاری بسڕێتەوە و ئەگەر پاشای پێشوو چاكە و 
باشییەكی هەبوو، بە چاكەكاری خۆی دووقاتی بكاتەوە)12(«.
لە  چاكەكارییە  سیاسەتە  ئ��ەم  س��ەرەت��ای  كائوتیلیا   
گشتگیركردنیدا دەبینێت، بەسەر یاسا و ڕێساكانی جەنگدا، 
ت��ا ئ��ەو ك��ات��ەی كەسێك خ��ۆی ه��ان��دەری ت��ون��دوت��ی��ژی و 
»لە  دەڵێت:  چاوەڕواننەكراو  شێوەیەكی  بە  زه بروزەنگە 
كاتی هێرشكردنە سەر قەاڵ و خێوەتەكانی دوژمن، دەبێت 
كاڵویان  كەسانەی  ئ��ەو  و  دوژم��ن  بریندارانی  سەرجەم 
پاشەكشەن،  خەریكی  و  ڕادەك���ەن  ی��ان  نییە،  ب��ەس��ەرەوە 
ڕادەس��ت��ك��ردووە،  خۆیان  و  دان��اوە  خۆیان  چەكی  یاخود 

دەبێت گیانیان بپارێزرێت)13(«.
 ه����ەروەه����ا پ���اش���ا س���ەرك���ەوت���ووەك���ان���ی ه���ان���دەدا، 
پاشا  ل��ەگ��ەڵ  ج��وام��ێ��ران��ەی��ان  هەڵسوكەوتێكی  ب��ۆئ��ەوەی 
ش��ك��س��ت��خ��واردووەك��ان ه��ەب��ێ��ت، )ئ���ەوەی���ش ل��ە ئ��ەگ��ەری 
دەڵێت:  ب��ارەوە  لەو  بن(  نوێكە  دەسەاڵتە  پابەندی  ئەوەی 
بكرێت،  شكستخواردووانە  پاشا  بەو  سووكایەتی  »نابێت 
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ڕۆحیان  نەشیاو  وش��ەی  بە  یاخود  سەركۆنەبكرێن،  یان 
م��اددی��ی��ان  و  گیانی  ئاساییشی  دەب��ێ��ت  ب��ری��ن��دارب��ك��رێ��ت. 
منداڵەكانی  چ��اوی  بە  سەركەوتوو  پاشای  و  بپارێزرێت 

خۆی، بە بەزەیی و دلۆڤانییەوە لێیان بڕوانێت)14(«.
 وەڕس����ووڕان����ی ه��ەڵ��وێ��س��ت ل��ە ت��ون��دوت��ی��ژی��ی��ەوە بۆ 
چاكەكاری، ئەوە دەسەلمێنێت كائوتیلیا تێگەیشتنێكی ڕاست 
و دروستی هەبووە، لە چۆنییەتیی بەڕێوەبردنی دەسەاڵت، 
بەدەستهێنانی  ئامانجەكانی  بنەماییترین  لە  یەكێك  كە 
ڕەزامەندی و بەختەوەریی خەڵك بووە. ئەمە دووەم خاڵە 
لە مێژووی عەلمانییەتی هندستان، كە لێرەدا دەیخەینەڕوو. 
شرۆڤەكردنی ئەو خاڵە بە ئاوڕلێدانەوەیەك لە جیهانبینیی 

ئەو وەزیرە دەست پێدەكەین.
ڕەواییبوونی  نەبووە  ب��ەوە  ب��ڕوای  هەرگیز  كائوتیلیا 
ئەو  هەیە.  ئاسمانی  سەرچاوەیەكی  پاشاكان،  دەسەاڵتی 
فریودان  لەپێناو  ڕیكالمكردن  جۆرێك  بە  تەنیا  پرسەی 
زاڵبوون  بۆ  بەتایبەتی  ن��اودەب��رد،  خەڵك  گەوجاندنی  و 
تاكتیكە  لە  بیرۆكەیە  ئەو  بێبنەمابوونی  دوژمندا.  بەسەر 
دەخ��ات��ەڕوو:  شێوەیە  ب��ەو  خ��ۆی��دا،  پێشنیازكراوەكانی 
»هەندێك جار پێویستە ئەو پاشایەی بەنیازە لەشكركێشی 
بكات و بەشێك لە خاكی دوژمن داگیربكات، ئەو دەنگۆیە 
باڵوبكاتەوە، كە تێیدا هێزەبێكۆتاییەكەی خۆی ڕاستەوخۆ 
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بە دیارییەكی خوداكانەوە ببەستێتەوە، تا بەو ڕێگایە هەم 
ورەی شەڕكەر و سەربازەكانی بەرزبكاتەوە، هەم دوژمنی 

پێ بتۆقێنێت)15(«.
كائوتیلیا لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پرسە ناوخۆییەكاندا 
دەمامكی فریو فڕێدەدات و ڕوخساری ڕووناكبیرانەی خۆی 
دەردەخات، بەوپەڕی دڵنیاییەوە دەڵێت: »پاشایەك خەڵكی 
شوێنێكی  لە  نەزۆكە)16(«.  مانگایەكی  وەك  نەبێت  لەگەڵدا 
پشتیوانیی  لە  پاشاكان  گ��ەورەی��ی  و  »هێز  دەڵ��ێ��ت:  ت��ردا 
بەرباڵوی كۆمەاڵنی خەڵكدا شاردراوەتەوە)17(«. بە جۆرێك 
كە دەڵێت:« ئەگەر پاشایەك الی خەڵك خۆشەویست نەبێت، 
بەئاسانی دەتوانرێت كۆتایی بە دەسەاڵتەكەی بهێنرێت)18(«.
 لەسەر ئەو بنەمایە كائوتیلیا دوای دەستبەسەردا گرتنی 
هەرناوچەیەك، داوا لە پاشا دەكات بۆ ڕاكێشانی پشتیوانیی 
بەپێی  كە  بگرێتەبەر،  سیاسەتێك  ناوچانە  ئ��ەو  خەڵكی 
خواست و بەرژەوەندیی ئەوان بێت. بۆ پێداگریكردن لەسەر 
شێوەی  دەبێت  سەركەوتوو  »پاشای  دەڵێت:  بابەتە  ئەو 
ژیان، جلوبەرگ، زمان، نەریتەكولتورییەكانی ئەو شوێنانە 
بهێنێت.  بەكاریان  و  ك���ردوون(  داگیری  )ك��ە  وەربگرێت، 
لە  ئەو خەڵكە  ئایینییەكانی  بڕوا  بەپێی  دەبێت  پاشایە  ئەو 
بەسەربردنەكاندا  كات  و  گشتییەكان  جەژنە  و  ڕێورەسم 

بجووڵێتەوە و ڕێزیان لێبگرێت)19(«.
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ئەركەكانی  خستنەڕووی  لە  پراگماتیك،  كائوتیلیای 
پاشا بەرامبەر بە خەڵك، بەوەشەوە ناوەستێت و هەندێك 
ئ��ەرك��ی دەخ��ات��ە ب����ەردەم، ك��ە ڕاس��ت��ەوخ��ۆ پ��ەی��وەن��دی بە 
حوكومەتی  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  خوشگوزەرانی، 
یاساوە هەیە. بنەمای سەرەكی و دەستپێكردنی لەو ڕووەوە 
دابینكردنی »ئاشتیی ناوخۆیی«ە، كە یەكێتی و یەكپارچەیی 
ناوخۆیی  ئ��اژاوەی  و  پشێوی  لەبەرامبەر  ئیمپراتۆریەت، 
و  زەقكردنەوە  بە  دەك��ات.  گەرەنتی  دەرەك��ی  هێرشی  و 
گرنگیدان بەو پێداویستییە و دانانی لە پەنای سامان، هێزی 
سەربازی و دیپلۆماسی، وەك یەكێك لە چوار كۆڵەكەكانی 

هێزی سیاسی، باس لە ئەركەكانی پاشا دەكات.

خۆشگوزەرانی كۆمەاڵیەتی
هاوواڵتییان  ئەگەر  بوو:  بنەمایە  ئەو  پابەندی  كائوتیلیا 
لەسەریەتی  پاشاش  بن،  پاشاكەیان  پابەندی  لەسەریانە 
ئاسوودەیان  ژیانێكی  و  خۆشگوزەرانی  پێداویستییەكانی 
بۆ دابینبكات، وەك تەنیا »بە هەوڵدان لەپێناو دابینكردنی 
بوارە ماددییەكانی ئاسوودەیی و ئاساییشی هاوواڵتییانە، 
كە پاشا پشتیوانیی خەڵك بەدەست دەهێنێت، لەو ڕێگەیەوە 

دەتوانێت ویست و دەسەاڵتی خۆی بسەپێنێت)20(«.
 كائوتیلیا گرنگیی ئەو بابەتە بەم شێوەیە دەخاتەڕوو: 
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بهێڵدرێنەوە  ئابووریدا  خراپی  دۆخێكی  لە  خەڵك  »كاتێك 
الوازدەبێت  پابەندبوونیان  هەستی  لێبكرێت،  ستەمیان  و 
وەها  لە  دەردەب���ڕن،  خۆیان  دژایەتیی  و  بەرهەڵستی  و 
خۆیان  ی��ان  دوژم���ن���ەوە،  پ��اڵ  دەچ��ن��ە  ی��ان  دۆخێكیشدا 
كۆتایی بە دەسەاڵتی پاشا دەهێنن. بۆیە نابێت )پاشایەك( 
بە  كۆتاییهێنان  ببنەهۆی  هۆكارانە  ئەو  ب��ەوەب��دات،  ڕێگە 
و  بكات  ناكاریگەر  هۆكارانە  ئەو  دەبێت  و  دەسەاڵتەكەی 

لەناویان ببات و پێش لە گەشەسەندنیان بگرێت)21(«.
خۆشگوزەرانیی  ل��ەس��ەر  كائۆتیلیا  پێداگریی  ب��ەاڵم   
ئەخالقییە  ئامۆژگارییە  چ��ەن��د  ب��ەم  تەنیا  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی، 
هەرشتێك  خستنەڕووی  بۆ  چونكە  س��ن��ووردارن��ەب��ووە، 
ڕێوشوێنێكی تایبەتیشی هەیە، تاوەكو بوارە ماددییەكانیشی 
دەكات،  پاشا  لە  داوا  كاتێك  نموونە   بۆ  بڕەخسێنێت.  بۆ 
تا »یارمەتیی هەتیو، پەككەوتە، نەخۆش، بەسااڵچووان و 
هاوكات  بدات«  كەمدەرامەت  كەسانی  و  دووگیان  ژنانی 
پڕۆژەیەكیش پێشنیازدەكات، تا لەو ڕێگایەوە لە خەزێنەی 
حوكومەت بڕێكی دیاریكراو بۆ هاوكاریكردنی ئەو جۆرە 

كەسانە دیاریبكرێت)22(.
پێبكەین،  ئ���ام���اژەی  دەت��وان��ی��ن  ك��ە  ت��ر  ن��م��وون��ەی��ەك��ی 
سیاسەتەكانی كائوتیلیا لەبەرامبەر ئەو خانووانەی، كه  ماوەی 
)20( ساڵە لەالیەن خاوەنەكانیانه وه  كەڵكیان لێ وەرناگیرێت. 
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هەرچەندە كائوتیلیا ڕێزی لە چەمكی خاوەنداری بە ڕووە 
ئایینی- كۆمەاڵیەتییەكەی دەگرت، بەاڵم لەم نموونە تایبەتەدا 
بەپێی پێویستییەكانی واڵت، یاسایەكی داڕشت تا ئەو جۆرە 
ماڵ و موڵكانە، بدرێنە كەسانی هەژار)23(، بەاڵم ئەوەی زیاتر 
لە هه رشتێكی تر سیاسەتەكانی لەپێناو خزمەتكردن بە خەڵك 
دەخاتەڕوو، تەرخانكردنی بەشێك لە سامانی ئیمپراتۆریایە، 
بە  هاوواڵتییان  س��ەرج��ەم  لە  ب��اج  وەرگرتنی  ڕێگەی  )ب��ە 
بۆ  داهاتەكانیان(  ئاستی  بەپێی  و  دادپەروەرانە  شێوەیەكی 
بەرەوپێشبردن و سەرخستنی پڕۆژە خزمەتگوزارییەكانی، 
وەك دروستكردنی ڕێگە بازرگانییەكان، بەكارهێنانی كانەكان، 
دروستكردنی  خواردنەوە،  ئاوی  دابینكردنی  بۆ  بیر  لێدانی 
ڕێگەكان،  سەرجەم  لە  كاروانسەرا،  و  ح��ەوان��ەوە  شوێنی 
چارەسەركردنی  ن��اوەن��دی  و  نەخۆشخانە  دروستكردنی 
بۆ خەڵكانی  بێبەرامبەر  بە شێوەی  ئاژەاڵن و دەرمانخانە، 

نەدار و كەمدەرامەت)24(.

دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی
دەیخاتە  كائوتیلیا  گرنگانەی،  ئەركە  ل��ەو  تر  یەكێكی 
كۆمەاڵیەتییە.  دادپەروەریی  چەسپاندنی  پاشاكان،  بەردەم 
جێبەجێكاری  و  س��ەرچ��اوە  پاشا  كائوتیلیا،  ڕوان��گ��ەی  لە 
دوور  و  وی��ژدان  و  دادپ���ەروەری  بە  پاشا  دادپەروەرییە. 
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كۆمەڵگەدا،  تاكێكی  ه��ەم��وو  ل��ەب��ەرام��ب��ەر  ه����ەاڵواردن  ل��ە 
ڕوانگەی  لە  دادپ����ەروەر  پاشای  لێدەكات.  پشتیوانییان 
كائوتیلیا كەسێكە »زاڵبوون بە سەر هەست و نەستەكانی، 
خۆی لە ئازارپێگەیاندن بە ژنان و دەستدرێژیكردنە سەر 
دارایی خەڵك دەپارێزێت، خۆی لە درۆ و له خۆباییبوون و 
ڕابواردن دەبوێرێت، تەنانەت لە خەویشدا، خۆی لە مەیلە 
نەشیاوی  سیاسەتێكی  گرتنەبەری  و  تر  زیانبەخشەكانی 

ئابووری بەدووردەگرێت)25(«.
دارم��ا  چەمكی  ئ��ەرك��ە،  ئ��ەو  ل��ەس��ەر  پێداگریكردن  ب��ۆ 
)dharma( كە بەپێی خوێندنەوەی كائوتیلیا »ڕاستییەكی 
بە  و  سیاسەت  دنیای  ناو  دەهێنێتە  جیهان«  لە  هەرمان 
خوێندنەوەیەكی تایبەت، وەك »داندا« )danda( بە هەردوو 
پاشای  دەستی  قامچیی  و  گۆچان  دووالی��ەن��ەك��ەی  وات��ا 
دەسەاڵتە  ئەو  هەر  داندا  خوێندنەوەدا  لەو  دەیشوبهێنێت. 
مرۆییەكان،  پەیوەندییە  چاودێریكردنی  بە  جێبەجێكارەیە، 
دارماییەكەیدا  وات��ا  ل��ە  جیهانیش،  سیستمی  پاراستنی 
دەگرێتەئەستۆ. بە واتایەكی تر داندا لە جیهانبینیی كائوتیلیا 
»تاقانە هێزە، كە بە شێوەی دادپ��ەروەران��ە و ب��ەدوور لە 
ڕق، كاریگەریی خۆی دادەنێت، چ لەبارەی كوڕی پاشاوە 
چ لەبارەی دوژمنەكەی، هەروەها ئەم جیهانە و جیهانەكەی 

دواتریش ڕادەگرێت)26(«.
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ئەم هێزە هەمان ئەو بۆچوونەیە، كە لە الیەك دەسەاڵتی 
سیاسی و سیستمی كۆمەاڵیەتیی ئیمپراتوری، لە الیه كەی 
تردا  دنیاكەی  لە  م��رۆڤ  بەختەوەریی  و  ڕزگ��اری  ت��رەوە 

گەرەنتی دەكات.
دەتوانین  س��ەرەوە،  تێبینیانەی  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە 
خوێندنەوەیەكی بەم شێوەیە بخەینەڕوو: كائوتیلیا بەردی 
لەسەر  بەڵكو  ئەخالقی،  ئامۆژگاریی  لەسەر  نەك  بناغەی، 
ئامۆژگارینامەیەك  ئارتاشاسترا  داناوە.  یاسا  حوكومەتی 
نییە هاوشێوەی »نەسیحەت ئەل مولوك، یان سیاسەتنامە« 
تاوەكو  هانبدات  پاشاكان  ئامۆژگاری،  و  پەند  ڕێگەی  لە 

شێوازێكی دیاریكراو بگرنەبەر.
دادوەری و مەدەنی و  یاسای  نامیلكەیە كۆمەڵێك  ئەو 
ئابووری  و  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  لە  گرتووەتەخۆ،  سزادانی 
داهێنەرەكەی  و  نووسەر  دەكرێن.  جێبەجێ  سیاسیدا  و 
یاساكانی  دەستنیشانكردنی  مەبەستی  بە  یاسایانەی  ئەو 
پەیوەندیی نێوان حوكومەت و خەڵك، هەروەها پەیوەندیی 
و  داڕش��ت��ووە  كۆمەڵگەدا  ج��ی��اوازەك��ان��ی  گ��رووپ��ە  ن��ێ��وان 
ئەو  ت��ا  كائوتیلیا  ب��ۆ  یاسایانە  ئ��ەو  گرنگیی  ن��ووس��ی��وە. 
و  پاشا  یاسادانەر،  پێگەی  لە  تەنانەت خۆی  كە  شوێنەیە، 
دەسەاڵتدار و جێبەجێكاری یاساش لە ئەگەری ئەنجامدانی 
الی  ئ��ەوەش��ەوە  بەهۆی  ناپەڕێنێتەوە،  س��زادان  لە  ت��اوان 
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لە سەرووی هەموو شتێكەوەیە، نەك  ئیمپراتۆرییەت  ئەو 
ئیمپراتۆر.

دەبێت وەك كتێبی یاسا، یان بە شێوەیەكی دیاریكراوتر، 
وەك پەیمانی كۆمەاڵیەتی لە كتێبی ئارتاشاسترا بڕوانرێت، 
كە بە پەیڕەویكردن لێیەوە خۆشگوزەرانیی خەڵك، مافەكانی 
»ئاشتیی  دەستەبەردەبن،  مەدەنییەكان  مافە  و  تاكەكەس 
ناوخۆیی«، كە بەرەنجامی یەكگرتوویی خەڵك و حكومەتە 
لە ڕێگەی یەكێتیی نێوان چین و توێژە جیاجیاكانی خەڵك 
نووسراوێكی  وەك  دەبێت  ه��ەروەه��ا  دەك��رێ��ت.  گەرەنتی 
یاسایانەی  ئەو  ڕووەوە  لەو  بڕوانین.  دەقە  لەو  عەلمانی 
جیاكردنەوەی  چوارچێوەی  لە  لێوەكراوە،  باسیان  تێیدا 
لەسەر  پێداگریشیان  و  دارێ����ژراون  دەس���ەاڵت  لە  ئایین 
بۆ  خێرا  ئاوڕدانەوەیەكی  لە  ك��ردووە.  جیاكردنەوەیە  ئەو 
سەرچاوە و شێوازی داڕشتن و ناوەڕۆكی ئەو یاسایانە، 
كە  دەكەنەوە،  پشتڕاست  خ��وارەوە  الی  بانگەشانەی  ئەو 

ئێستا دەست بە شیكردنەوەیان دەكەین.
 

كائوتیلیا و چەمكی یاسا
لە ڕوانگەی كائوتیلیاوە یاسا چوار كۆڵەكەی هەیە، بەپێی 
ڕیزبەندیی مێژوویی بریتین لە: یاسای ئایینی )دارما(، بەڵگە 
و شایەت، مێژوو )نەریتەكانی خەڵك( و فەرمانەكانی پاشا. 
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كائوتیلیا پێیوایە فەرمانەكانی پاشا لەڕووی بەڵگەمەندییەوە 
فەرمانە  و  ت��رەوەی��ەوە  بنەمایەی   )3( ئ��ەو  ل��ەس��ەرووی 
سێوەیە)27(،  دوو،  كۆڵەكەكانی  لەسەرووی  ئایینییەكانیش 
بەاڵم لە ئەنجامدا لە ڕاڤەكردنەكانیدا، پێوەری شیاوبوونی 
یاسا لە بەڵگەمەندبووندا نابینێت، بەڵكو لە لۆژیكییانەبووندا 
یاسا  »كاتێك  دەڵێت:  بەڕاشكاوی  چۆن  وەك  دەیبینێت. 
بەرامبەر  ناكۆكبوونیانەوە  بەهۆی  دنیاییەكان،  و  ئایینی 
تاكە  لۆژیك  و  )ئ���اوەز(  عەقڵ  ئ��ەوا  ڕادەوەس��ت��ن،  یەكتر 

سەرچاوەیە، كە دەبێت پشتی پێببەسترێت)28(«.
كە  پ��ێ��وەرەی��ە،  ئ��ەو  ئەقڵ  كائوتیلیادا  جیهانبینیی  ل��ە 
یاسایەك  نادادپەرەوەرانەبوونی  یان  دادپەروەرانەبوون، 
نێوان  ڕاستەوخۆیەی  پەیوەندییە  ئەو  دەدات.  مه حەك  لە 
بۆ  ڕەخنەگرانەكانیدا  تێڕوانینە  لە  دادپ���ەروەری،  و  عەقڵ 
نەریت و یاسای جیاكاریكردن بەرامبەر بە ژنان، بەڕوونی 
نەریتی  واتە  )ساتی(،  نەریتی  كائوتیلیا  وێنە  بۆ  دەبینرێت. 
خۆسووتاندنی ژنان دوای مردنی مێردەكانیان( بە ناعەقاڵنی 
یاسایەكی  هۆیەشەوە  بەو  ن��اودەب��ات،  ن��ادادپ��ەروەران��ە  و 
داڕشتووە، كە ڕێگە له بەردەم سەرلەنوێ شووكردنەوەی 

ژنان ئاسان دەكات.
یاسا،  چەندین  خستنەڕووی  ب��ە  كائوتیلیا  ه��ەروەه��ا 
بۆ  ڕێگەی  هاتووە،  ئارتاشاسترادا  لە  تێروتەسەلی  بە  كە 
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كاتەی  ئەو  چ  خۆشكردووە.  ژن��ان  ڕێژەیی  سەربەخۆیی 
پێكهێنا.  ه��اوس��ەرگ��ی��ری��ی��ان  ئ���ەوەی  ل����ەدوای  چ  س��ەڵ��ت��ن، 
ئایینی هیندۆس، ژنان بەڕەسمی ڕێگەی  هەرچەندە بەپێی 
هەر جۆرە خاوەندارێتیەكیان لێگیراوە، بەاڵم ئەو یاسایانەی 
لەالیەن كائوتیلیاوە داڕێژرابوون، ئەو مافەی پێداون تا بە 
وەرگرتنەوەی كەلوپەلە تایبەتییەكانیان وەك پارە و خشڵ و 
گواستنەوەی بەشێك لە داراییەكانی هاوسەرانیان، بۆ سەر 
ئابوورییەوە  لەڕووی  ڕاددەیەك  تا  كوڕەكانیان  لە  یەكێك 

ئاساییشێكی ڕێژەیی بەدەست بهێنێت)29(.
كائوتیلیا بەو یاسا تایبەت و دەگمەنانە، وێژەی یاسایی- 
ئایینی هندستانی، بەتەواوەتی گۆڕیی، وێژەیەك، كە پێشتر 
پیاو  داراییەكانی  و  كەلوپەل  لە  بەشێك  وەك  تەنیا  ژنی، 
زەمەنییەكان  بەربەستە  دیاریكراودا  حاڵەتێكی  لە  دەبینی. 
وتنەكەی  ك��ە  دەك���ات،  بابەتێك  ل��ە  ب��اس  و  تێدەپەڕێنێت 
چاوەڕوانكراو نەبووە. بەوپەڕی بوێرییەوە دەڵێت: »نابێت 
ژنومێردێك  ئەگەر  بكات،  ل��ەوە  گ��ازن��دە  و  گلەیی  ك��ەس 
منداڵی هاوبەشیان هەیە، داوابكەن، پشكیان لە داراییەكانی 

یەكتریشدا هەبێت)30(«.
 12( بۆ  كچان  شووكردنی  تەمەنی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی 
یاسای مافی  ، سنوورداركردنی فرەژنی، گشتاندنی  ساڵ( 
هەڵوەشاندنەوەی گرێبەستی هاوسەری بۆ ژن، كە پێشتر 
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تەنیا پیاوان ئەو مافەیان هەبوو. ئەوەش بەشێكی تر بوون 
سەردەمەدا  لەو  كائوتیلیا  كە  دژەباوانە،  چاكسازییە  لەو 
بەئەنجامی گەیاندن)31(. بەو شێوەیەش فەلسەفەی براهمێنی 
لەبارەی ئافراندنی مرۆڤەوە، بەتەواوەتی هەڵگەڕاندەوە، كە 

تێیدا ژن نزمترین پێگەی هەبوو)32(.
ئەو  دەستخستنەناو  بۆ  كائۆتیلیا  بوێریی  بێگومان   
بابەتانە، كە لە كولتووری ئایینی هندستان بڤەبوون، بۆ پێگە 
چاكسازیی  چونكە  دەگەڕێتەوە.  دەسەاڵتەكەی  بەهێزی  و 
دەس��ەاڵت،  بازنەی  دەرەوەی  لە  شێوەیە  ل��ەو  بنەڕەتیی 
ئەو  س��ەرچ��اوەی  ب��ەاڵم  نەدەهێنا،  بەدەست  سەركەوتنی 
هێز و دەسەاڵتەشی بۆ ناسین و تێگەیشتنی كائوتیلیا، لە 
ڕەوتی مێژوو دەگەڕێتەوە، ناسینێك، كە پشتئەستووربوو 
پێویستی  ناسینە  لەو  بەشێك  سیاسییەكەی.  دەسەاڵتە  بە 
موریان  ئیمپراتۆریی  كیانی  فراوانتركردنی  و  پاراستن  بە 
بوو، كە پێشتر باسیكرا. بەشێكی تریشی پێویستیی مانەوە 
بوو،  هندستان  كۆمەاڵیەتیی  دام��ەزراوەی  هێشتنەوەی  و 
)varna( ڤارنا )لەسەر بنەمای سیستمی كاستی )چینایەتی

دامەزرابوو. )بڕواننە پێشەكیی بەشی یەكەم(
س��ەرەڕای  كە  ب��وو،  سەردەمێك  بەرهەمی  كائوتیلیا 
ت��ێ��پ��ەڕب��وون��ی دوو س���ەدە ك��ارت��ێ��ك��ردن��ە ه��ەژێ��ن��ەرەك��ان��ی 
ك����ۆی گشتیی  ل���ە  ب�����ووزا ه����ەڕەش����ەی  ب���زووت���ن���ەوەی 
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بەتایبەتی  هەڕەشەیە  ئ��ەو  دەك���رد.  ب��ااڵدەس��ت  سیستمی 
ب��ووزادا  یەكسانیخوازەكەی  پەیامە  ب��ەردەوام��ب��وون��ی  لە 
لەبەرامبەر  پەرچەكرداربوو،  جۆرێك  كە  ڕەنگیدەدایەوە، 
ستەمی كاستی )چینایەتی(. كائوتیلیا بۆ بەرەنگاربوونەوەی 
گرتەبەر.  دووالی��ەن��ەی  ستراتیژیایەكی  مەترسییە  ئ��ەو 
)چینایەتی(،  كاست  سیستمی  تێكچونی  لە  نیگەرانییەكانی 
دابوون،  سیستمە  ئەو  لووتكەی  لە  براهمێنی  زانایانی  كە 
كۆنتڕۆڵكردنی  ئەوەی سیاسەتی  بۆ  هانیدەدا  الیەكەوە  لە 
الیەكی  لە  بەاڵم  بگرێتەئەستۆ)33(،  بووزایی  بزووتنەوەی 
پاراستنی  و  ب��ووزا  پەیامی  پووچەڵكردنه وه ی  بۆ  ت��رەوە 
سیستم، سیاسەتێكی گرتەبەر، كە بووه هۆی كۆتاییهێنان بە 

هەندێك لە جیاكاری و هەاڵواردنەكانی ئەو سیستمە.
كۆمەڵگەیەك  بونیادنانی  مزگێنیبەخشی  سیاسەتە  ئەو 
هەڵقواڵو،  جیاكارییەكانی  ئەوەی  تێیدا سەرەڕای  كە  بوو، 
لە سیستمی چینایەتی لە پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكاندا وەك 
گرووپێك  و  هەركەس  كاتدا  هەمان  لە  م��اب��ووەوە،  خۆی 
پێگە  لەگەڵ  كە  مافانە،  ئەو  خاوەنی  ببووە  ڕاددەی��ەك  تا 
پاشا  بۆ  پێشنیازەی  ئەو  دەگونجان.  كۆمەاڵیەتییەكەیدا 
دەستبەسەرداگرتنی  »دوای  ئ���ەوە:  ل��ەس��ەر  بەڵگەیەكە 
ه��ەرن��اوچ��ەی��ەك، ك��ە ج��ی��اك��اری و ه���ەاڵواردن���ی كاستی 
)چینایەتی( و دابەشكاریی ئایینی لە تایبەتمەندییەكانییەتی، 
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)لە  دەبێت، )پاشا( ئەو واڵتە ئەو ئەركانە بەڕێوەببات، كە 
ئارتاشاسترا( خراونەتەڕوو)34(«.

ك��ائ��وت��ی��ل��ی��ا ب��ەپ��ێ��ی پ��ێ��داوی��س��ت��ی��ی��ە م��ێ��ژووی��ی��ەك��ان و 
ئیمپراتۆرەكان  لەپێشبوونی  و  ئیمپراتۆریا  بەرژەوەندیی 
خۆی  لە  براهمێنی  بەرگی  ئایینییەكان،  نەریتە  بەسەر 
بەرگەدا  لەو  لەبەردەكات.  سیاسەت  بەرگی  و  دادەماڵێت 
و  كەس  هیچ  بەسەر  جیاكارییەك  جۆرە  هیچ  سەپاندنی 
خۆبەدوورگرتن  جۆرێك  بە  نازانێت،  ڕەوا  بە  گرووپێكدا 
كاستی  لە  دیكە  كەسێكی  ب��ەر  بیەوێت  كەسێك  ل��ەوەی 
براهمێنیدا  نەریتی  لە  كە  نەكەوێت،  »چ��ەپ��ەڵ«  )چینی( 
گاڵوبوون،  لە  رێگەگرتنە  جۆرێك  خۆبەدورگرتنە  ئ��ەو 
ه������ەاڵواردن دەب��ی��ن��ێ��ت، ك��ە دەب��ێ��ت  وەك ج��ی��اك��اری و 
ئەنجامدەرەكەی ڕووبەڕووی سزا بكرێتەوە. لەو بارەیه وە 
هۆشداریدەدات: »هەرزانایەكی ئایینیی براهمێن، خۆی لە 
»دوورخ��راوە«  چینی  بە  ڤێدا  پیرۆزی  كتێبی  فێركردنی 
كەسانی  ئایینیی  ڕێورەسمی  لە  بەشداری  یان  بدزێتەوە، 
سەر بەو چینە نەكات، بەپێی فەرمانی پاشا لە پۆستەكەی 

دووردەخرێتەوە)35(«.
نەك  ئەوەیە،  لەو وشیاركردنەوەدا  خاڵی جێی سەرنج 
هەڕەشەش  بەڵكو  دەدات،  ه��ەاڵواردن  سڕینەوەی  هەوڵی 
دەكات بە سەندنەوەی ئیمتیاز، كە لە ڕوانگەی كائوتیلیاوە 
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سزایەكی شیاوە بۆ ئەو تاوانە. ئەوە خاڵێكە لە سەرجەم 
ئەو ڕێوشوێنانەی ئەو گرتوویەتییەبەر دەبینرێت، بۆ وێنە 
ژنێك،  سەر  بكاتە  دەستدرێژی  براهمێن  زانایەكی  ئەگەر 
بە  ئەوەی  دوای  داخدەكرێت،  تاوانبار سەرەتا سەرسنگی 
بەرچاوی خەڵكەوە دانی بە تاوانەكەیدا نا، دووردەخرێتەوە 
كار  ب��ەزۆرەم��ل��ێ  ك��ان��ەب��ەردەك��ان��دان،  لە  ناچاردەكرێت  و 

بكات)36(.

حوكومەتی یاسا
ئەو دوو نموونەیه ی سەرەوە جۆرێكە لە ڕەنگدانەوەی 
ئەو بابەتە، لە ئەندێشەی سیاسی - فەلسەفیی كائوتیلیادا، 
پیادەكردنی  ئەو حوكومەتە  دەناسرا.  یاسا  بە حوكومەتی 
كە  جیهانەدا،  ل��ەم  ب��وو  دارم��ای��ی  دادپ���ەروەری���ی  چەمكی 
و  سزاكانی  لە  پارێزراونەبوو،  دەسەاڵتێك  و  كەس  هیچ 
كەسیش بێبەش نەدەبوو، لە خێروبێرەكەی، بەاڵم كائوتیلیا 
بە  دەبەستێتەوە  ج��ۆرە  ب��ەو  حوكومەتێكی  چەسپاندنی 
دەمارگرژییەك،  و  ت��ووڕەی��ی  ج��ۆرە  ه��ەر  لە  خ��ۆب��واردن 
چوون زاڵبوونی ئەو جۆرە هەستانە دەبێتەهۆی پەلەكردن 
و الیەنگیری لە پرۆسەی داد، ئەوەش بە واتای پێشێلكردنی 

دادوەرییە)37(.
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مەرجی  بە  هەڵنەچوون  و  بەخۆداگرتن  دان  كائوتیلیا 
ناودەبات،  یاسا  دادپەروەرانەی  جێبەجێكردنی  سەرەكیی 
ل��ە س��ەرج��ەم ئاستەكانی  م��ەرج��ەش  ئ��ەو  ڕەچ��اوك��ردن��ی 
داوا  هەركەسێك  لە  بەر  دەزانێت.  بەپێویست  دەسەاڵتدا 
»)پاشا(  تێدابێت:  تایبەتمەندییەی  ئەو  تا  دەك��ات،  پاشا  لە 
نابێت هەرگیز بەتوانجەوە بانگی كەسانی تر بكات. دەبێت 
و  داماڵدراوبێت،  توندوتیژەكان  و  ڕەق  هەستە  هەموو  لە 
بۆ ڕاپەراندنی كارەكانی پەلەنەكات، ئەوەش بە واتای دان 
بەخۆداگرتنە)38(«. كائوتیلیا هەمان پێشنیازیش ڕووبەڕووی 
دادوەرەكان دەكاتەوە: »دادوەران پێویستە لەسەریان تا بە 
پێداگری و بە دوور لە دەمارگرژیی ئایینی سەرجەم دۆسییە 
دادوەرییەكان، یەكالیی بكەنەوە و لە هەڵسوكەوتییان لەگەڵ 

هەردوو الیەنی ناكۆك، ڕووخۆش و دلۆڤان بن)39(«.
ئەخالقییەكان،  سنوورە  تێپەڕاندنی  بە  دواتر  كائوتیلیا 
ئ��ەوەی  بەهۆی  یاسایی،  بڕگەیەكی  دەك��ات��ە  چەمكە  ئ��ەو 
دانبەخۆداگرتن  یاسایە  تەنیا  ئەودا،  یاسایی  تێڕوانینی  لە 
تێروتەسەلی  بە  مەبەستەش  ئەو  بۆ  دەك��ات)40(.  گەرەنتی 
دەخاتەڕوو،  دادگاكان  لەناو  دادوەری  ڕێساكانی  و  یاسا 
كە بریتین لە : »هەركاتێك دادوەرێك هەڕەشە لە یەكێك 
یان  لێبدات،  توانجیان  ی��ان  بكات،  ناكۆكەكان  الیەنە  لە 
)ژووری  لە  یان  لێبگرێت،  قسەكردنیان  ڕێگەی  بێهۆ  بە 
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قۆناغی  لە  سزاكەی  بیانكاتەدەرەوە،  دادگەیكردنەكەدا( 
بەاڵم  دیاریكراو،  ماددی  لە سزای  دەبێت،  بریتی  یەكەمدا 
ئەگەر دادوەرەكە بە شێوەی خراپ لەگەڵ هەردوو الیەنی 
سزاكەی  پێبكات،  سووكایەتییان  یان  بجووڵێتەوە،  ناكۆك 

دووقات دەبێت«.
چۆنییەتیی لێپێچینەوەی دادوەرەكان لەگەڵ تۆمەتباران 
خاڵێكی ترە، كە كائوتیلیا گرنگی پێداوە: »ئەگەر دادوەر خۆی 
لە پرسینی پرسیارێك بدزێتەوە، كە پرسینەكەی پێویستە و 
لەجیاتی ئەوە پرسیارێك بخاتەڕوو، كە پرسینەكەی شیاو 
نییە، یان پرسیارێك، كە پێشتر پرسیویەتی بیسڕێتەوە، یان 
یەكێك  یارمەتیدانی  بە مەبەستی  لە جۆرەكان  بە جۆرێك 
لە الیەنەكانی كێشەكە، وتەكانی پێشووتری به بیربهێنێتەوە، 
شایەتحاڵ  یارمەتیی  ت��اوان  سەلماندنی  مەبەستی  بە  یان 
دەبێت  دووپ��ات��ب��ك��ات��ەوە،  )نەسەلماو(  ت��اوان��ی  ی��ان  ب���دات، 
زۆرترین سزای دارایی، بەسەر ئەو دادوەرەدا بسەپێنرێت 

و لەسەر كارەكەی دووربخرێتەوە)41(.
دادوەرەوە  ل��ەالی��ەن  دۆسییەكان  بێهۆی  دواخستنی 
سكااڵ  الیەنەكانی  ماندوبوونی  ببێتەهۆی  كە  جۆرێك،  بە 
نووسینەوەی  لە  دادگ��ا  سكرتێرەكانی  كەمتەرخەمیی  و 
سەرجەم ئەو بابەتانەی باسیان دەكرێت، لە دانیشتنەكاندا، 

لەو سەرپێچییە یاساییانەن، كە سزایان بۆ دیاریكراوە)42(.
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وەك دەبینرێت تێڕوانینی یاسایی كائوتیلیا لەسەر بنەما 
سزابدرێت.  كەسێك  ب��ه رل��ەوەی  بێتاوانییە،  گریمانەی  و 
پێشێلكردنی  لەبەرامبەر  پەرۆشی  و  هەستیاری  ئ��ەوەش 
ب��ڕوای��ەدای��ە  ل��ەو  كائۆتیلیا  ن��ی��ش��ان��دەدات.  دادپ�����ەروەری 
بەسزاگەیاندنی كەسانی بێتاوان دواجار داوێنی خودی پاشا 
دەگرێتەوە و یەكگرتهوویی نێوان حوكومەت و هاوواڵتییان 
دەخ��ات��ەم��ەت��رس��ی��ی��ەوە. ب��ۆ ئ��ەو م��ەب��ەس��ت��ەش ل��ە بەرگی 
 )varuna( ڤارونا  دەنوێنێت،  خۆی  ئایینی  چاكەخوازێكی 
سیاسەت،  گ��ۆڕەپ��ان��ی  ن��او  دەهێنێتە  سیاسەت  خ���ودای 
دەسەاڵتێك  و  هێز  هەموو  لە  لێپرسینەوە  كە  خودایەك، 
دەكات، لەوانەش پاشا، ئەگەر فەرمانێكی نەشیاو دەربكات، 
بەاڵم لێرەدا ڤارونا چیتر خودایەك نییە، كە لەو جیهانەی 
براهمنێكی  سیاسهیی  نوێنەری  بەڵكو  دەستبەكاربێت،  تر 

چاكەكاری وەك كائوتیلیایە لەم جیهانەدا.
بۆ  كائوتیلیا  س��زاك��ان��ە.  جێبەجێكردنی  قامچیی  ڤ��ارون��ا 
چەسپاندنی حوكومەتی یاسا و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی، هەڵبەت 
لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیی چینی براهمێن، دەستەودامێنی  بە 
ڤارونا دەبێت. بەو جۆرەیەش ڕایدەگەیەنێت: »كاتێك شا كەسێكی 
بێتاوان سزابدات لەسەریەتی،  كە )30( قاتی ئەو سزایە، وەك 
دیاری بۆ خودای ڤارونا بخاتەناو ئاوەوە، دواتر لەنێوان كەسانی 

لێهاتوو و چاكەكارانی براهمێن دابەشی بكات)43(«.
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سزایانە،  جۆرە  ئەو  عەلمانیی  الیەنی  دەتوانین  بەاڵم   
لە  كە  ببینین،  یاسایانەدا  ئ��ەو  لەناو  زۆر  ڕێژەیەكی  بە 
بەو  نموونەیەكی  و  پێكراوە  ئ��ام��اژەی��ان  ئارتاشاسترادا 
شێوەیە: »كاتێك دادوەر، یان بەرپرسێكی بااڵی حوكومەت 
سەر  بە  جەستەیی  سزای  نادادپەروەرانە  شێوەیەكی  بە 
تۆمەتبارێكدا بسەپێنێت، یان دەبێت بۆ خۆشی ئەو سزایەی 
ئەو  دووئەوەندەی  پێویستە  یان  بسەپێنرێتەوە،  بەسەردا 

سزایە بە شێوەی پارە بداتەوە بە كەسی قوربانی)44(«.
بە  پەیوەندی  سزادانەكەی  یاسای  تری  نموونەیەكی 
فەرمانبەرانی جێبەجێكاری حوكومەتەوەیه   نادادپەروەریی 
كەسێك   گرتووخانەیەك  بەرپرسی  لە: »هەركات  بریتیشە 
دەستبەسەربكات،  تاوانەكەی  ڕاگەیاندنی  بەبێ  یان  بێهۆ 
هندی  دراوی  )ی��ەك��ەی  پەنا   )pana(  24 س��زای  دەبێت 
كۆن(ی بەسەردا بسەپێنرێت، ئەگەر كەسە زیندانیكراوەكە 
بەرپرسی  سزای  ئەشكەنجەبدرێت،  ناڕەوا  شێوەیەكی  بە 
لە  پەنا دەبێت و هەركات زیندانییەكە   )48( گرتووخانەكە 
خواردن و خواردنەوە بێبەش بكات )96( پەنا سزادەدرێت. 
هەركاتێكیش بە جۆریك لە زیندانیكراوەكە بدات، كە بەهۆی 
)پەنا( سزادەدرێت.  ئەوا هەزار  زیندانیكراو  مردنی كەسی 
ئەگەریش دەستدرێژی بكاتە سەر ژنەلەشفرۆشێك، كە لە 
زینداندایە، ئەوا ڕووبەڕووی قورسترین سزا دەبێتەوە)45(«.
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كائوتیلیا هەمان ئەو یاسای سزادانە، بۆ كەمتەرخەمیی 
پزیشكان لە دەستنیشانكردنی نەخۆشی و چارەسەركردنی 
نەخۆشەكان بەكاردەهێنێت. ئەو بەر لە هەرشتێك داوا لە 
پزیشكەكان دەكات، پێش ئەوەی نەخۆشییەكی مەترسیدار 
چارەسەربكەن، بەرپرسانی حوكومەتی لێ ئاگاداربكەنەوە، 
لەدەستدانی  گیان  ئ��ەگ��ەری  ل��ە  ئ���ەوان  ب��ە چ��اودێ��ری��ی  ت��ا 
دەكەوێتە  بەرپرسیاریەتی  دەرب��ك��ەوێ��ت،  نەخۆشەكەدا 
مردنی  ئەگەر  شێوەیەدا  لەو  حاڵەتی  لە  نا.  یان  ئەستۆی 
یەكەم  سزاكەی  بێت،  پزیشكەوە  هەڵەی  بەهۆی  نەخۆش، 
سزای دیاریكراوە، لەالیەن دادگاوە. ئەو سزایە دووهێندە 
پزیشكەوە  بێمباالتی  بەهۆی  نەخۆشەكە  ئەگەر  دەبێتەوە 
لەو حاڵەتەدا  بدات، بەاڵم قورسترین سزا  لەدەست  گیانی 
پزیشك  بێموباالتیی  و  كەمتەرخەمی  ك��ە  دەب��ڕێ��ت��ەوە، 
ببێتەهۆی باڵوبوونەوە و گواستنەوەی نەخۆشی. كائوتیلیا 
وەها دۆخێك بە توندوتیژی لە دژی نەخۆش ناودەبات)46(.

خاڵی جێی سەرنج لە كۆی ئەو یاسایانە، كە پەیوەندییان 
لەسەر  دەكرێت  پێداگری  هەیە،  نەخۆشەوە  و  پزیشك  بە 
نەخۆش وەك تاك، نەك لەسەر پێگەی كۆمەاڵیەتییەكەی. 
كائوتیلیا بە شێوازێكی سەربەخۆ و دوور لە جیاكردنەوەی 
چینایەتی لە نەخۆش دەڕوانێت، تەنیا بەو هۆیەوە پاراستنی 
لە  كارە  هێزی  بەرزكردنەوەی  وات��ای  بە  نەخۆش،  گیانی 

پرۆسەی بەرهەمهێنانی ساماندا.
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 ئاسانگیری )هەڵكردن(
لێرەدا پێویستە خاڵێكی تر بیربێنینەوە، ئەوەش بریتییە 
كائوتیلیاوە،  ڕوان��گ��ەی  ل��ە  دان��ب��ەخ��ۆداگ��رت��ن  ك��ە  ل���ەوەی 
كائۆتیلیا  دەگرێتەخۆ.  )هەڵكردن(  ئاسانگیرییش  چەمكێكە 
بچووكترین  نە  ئارتاشاسترا،  بەرگی  پانزدە  سەرجەم  لە 
ئاماژە بە سنگفراوانی و ئاسانگیریی ئایینی دەكات، نە لە 
و  یەكێتی  پاراستنی  گرنگی  فاكتەرێكی  بە  ئایین  بنەڕەتدا 
یەكپارچەیی ئیمپراتۆریاكان دەزانێت. كائوتیلیا »ماركس«ی 
سەردەمی خۆی بووە، كە هێزی ئیمپراتۆریای لە گرەوی 
هێزی  بەتایبەت  دەبینێت،  بنەماییەكاندا  و  ژێرخانی  پرسە 
مێژووسازیی كۆمەاڵنی خەڵك، كە بۆ سوودمەندبوون لێی 

دەبێت، دڵ و مێشكەكان داگیربكرێن )لەخشتە ببرێن(.
دووالی��ەن��ە،  چەمكە  ئ��ەو  لەسەر  كائوتیلیا  پێداگریی 
بەتایبەتی  ك��ە  ج��ۆرەی��ە،  ل��ەو  تێگەیشتنێكی  ئەنجامی 
ئەشكەنجەدانی  بە  تایبەت  یاساكانی  لە  ڕەنگدانەوەكەی 
پێشنیازدەكات،  هەرچەندە  كائوتیلیا  دەبینرێت.  تاوانباران 
بەتایبەتی  تۆمەتبار  لە  دانپیانان  وەرگرتنی  مەبەستی  بە 
بەكاربهێنرێت،  ئەشكەنجە  ك��وش��ت��ن��دا،  ت��اوان��ەك��ان��ی  ل��ە 
نابینێت،  ڕەوا  بە  هەردۆخێكدا  لە  بەكارهێنانیشی  بەاڵم 
ئ��ەوان��ەی  ب��ەس��ااڵچ��ووان،  »م��ێ��ردم��ن��دااڵن،  ب��ۆ  بەتایبەتی 
نەخۆشەكان،  و  شێت  ب���وون،  لەبیرچوونەوە  ت��ووش��ی 
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كە  منداڵی ساوا، كەسانێك  یان خاوەنی  ژنانی دووگیان، 
بێخەوی  بە  كە  كەسانێك  بەكاردەهێنن،  سڕكەر  ماددەی 
زیاد  ئ��ەوان��ەی  دەناڵێنن،  برسیەتییەوە  و  تینوویەتی  و 
لەپێویست خواردنیان خواردبێت، ئەو كەسانەی ماندوویی 
سەفەریان لە لەش دەرنەچووە، كەسانی الواز و ماندوو 
و ئەوانەی دانیان بە تاوانەكەی خۆیاندا ناوە« به پێی یاسا 
نابێت ئەشكەنجەبدرێن، ئەگەر ئەشكەنجەچییەك سەرپێچی 
بكات، لەو یاسایە خۆی ڕووبەڕووی سزا دەكرێتەوە)47(.

كائوتیلیا ئەو دانپیانانەش، كە بە ڕێگەی ئەشكەنجەدانەوە 
لەسەر  بنەماكە  و  دەزان��ێ��ت  كەمبایەخ  بە  دێ��ن،  بەدەست 
دادەنێت،  ئەنجامدراوەكە  تاوانە  لەسەر  بینراو  بەڵگەنامەی 
بەرەوپێشبردنی  بۆ  الوەك��ی(.  بەڵگەنامەی  لەسەر  )ن��ەك 
كاروباری دادگا، ڕۆڵی پشكنەرێكی لێهاتوو دەبینێت و بە 
ت��اوان، وەك ڕووش��ان و برینی  پشتبەستن بە ئاسەواری 
دادوەری،  پزیشكی  ڕاپۆرتی  و  تۆمەتبار  سەرجەستەی 
شیكردنەوەی  و  كوشتن(  و  دەستدرێژی  تاوانەكانی  )لە 
وردی بەڵگەنامەكانی شوێنی ڕوودانی تاوان)48( شێوازێك 
بۆ دۆزینەوە و سەلماندنی تاوان دەخاتەڕوو، كە چەندین 
ناوی  بە  ناوچیڕۆكەكان  كەسایەتییەكی  لە  دوات��ر،  سەدە 

)شێرڵوك هۆڵمز( دا خۆی نماییشكرد.
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مافەكانی تاك
لێرەدا ئاماژە بە خێروبێرەكانی حوكومەتی یاسا دەكەین. 
بە  كۆتاییهێنان  لە  خۆیان  به تایبەتی  ئەرێنییانە  خاڵە  ئەو 
و  گیان  پاراستنی  تاك،  مافەكانی  لە  ڕێزگرتن  جیاكاری، 
دەبینییەوە،  ئیمپراتۆریدا  هاواڵتییانی  نامووسی  و  م��اڵ 
پەراوێزخراوترین  و  نزمترین  بۆ  تەنانەت  مافانە  ئەو  كە 
نەهێشتنی  ڕەچ���اودەك���ران.  كۆمەڵگەش،  ن��او  چینەكانی 
جیاكاریی چینایەتی و پێدانی هەندێك دەرفەتی یاسایی بە 
ژنان، بەشێك لەو خێروبێرانە بوون، كە پێشتر ئاماژەیان 
پەیوەندییان  كە  تر،  نموونەیەكی  چەند  لێرەدا  پێدرابوو. 
و  بێبەش  كەسانی  گیانی  پاراستنی  و  تاك  مافەكانی  بە 

پەراوێزخراوی كۆمەڵگەوە هەیە دەخەینەڕوو.
كۆمەاڵیەتیی  پێگەی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  كائوتیلیا 
ژنان، ئەنجامدانی هەر جۆرە توندوتیژی و دەستدرێژییەك 
ل��ە دژی ژن���ان، ب��ە ت���اوان دەزان��ێ��ت، ن��ەك گ���ون���اح)49(. لە 
نەوەستاوە،  بەوەشەوە  هەڵوێستەیدا  ئەو  ڕوونكردنەوەی 
تەنانەت لەشفرۆشیشی بە شیاوی ئەوە زانیوە، كە لەالیەن 
»هەركات  ڕایگەیاندووە:  و  لێبكرێت  پشتگیریی  یاساوە 
یان  بكات،  زیندانی  و  بڕفێنێت  لەشفرۆش  ژنێكی  پیاوێك 
زیانێكی پێبگەیەنێت و ئازاری جەستەی بدات، دەبێت ئەو 
پیاوە بڕی هەزار )پەنا(ی پێبدات،  واتە پارەیەك،  كە دوو 
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هێدەی نرخی ئەو ژنەیە، لە كاتی ئازادبووندا پێشكەشی ئەو 
ژنە ئازادكراوە بكرێت)50(«.

وەرگرتنی  بەبێ  ئ��ەگ��ەر  ب��ڕوای��ەش��دای��ە  ل��ەو  كائوتیلیا 
ڕەزامەندیی لەشفرۆش پەیوەندیی سێكسی )جنسیی( لەگەڵدا 
ببەسترێت ، ئەوە جۆرێكە لە دەستدرێژیكردن و سزاكەشی 
)12( پەنایە)51(. هەڵسوكەوتی نەشیاو لەگەڵ كۆیلەكان یان 
دەستدرێژیكردنە سەر كچ و ژنەكانیان لەو تاوانانەن، كە 
ئەنجامدەرانی رووبەڕووی سزا دەبنەوە. بۆ نموونە سزای 
خاوەنەكەی،  لەالیەن  كۆیلە،  ژنێكی  سەر  بۆ  دەستدرێژی 
جیا لە نرخی خودی كۆیلەكە، دەبێت بڕێك پارەی دیكەی 
دیاریكراو، بەو كەسە بدرێت، كە دەستدرێژیی كراوەتەسەر، 
هەردوو  ئەوەندەی،  دوو  تاوانبارەكە  دەبێت  لەوەش  جیا 

بڕەكەش وەك سزا بە حوكومەت بدات)52(.
 لە هەندێك حاڵەتدا بەپێی بەرپرسیاریەتیی كۆمەاڵیەتی، 
كەسی تاوانبار سزای قورستریشی بەسەردا دەسەپێنرێت 
ت��اوان��ی  ب��ە  ح��وك��وم��ەت  فەرمانبەرێكی  »ئ��ەگ��ەر  ل��ەوان��ە: 
پێشێلكردنی یاسای قەدەغەكردنی هاتوچۆ، لە شەودا ژنێكی 
ئەو  دەستبەسەربوونی  م��اوەی  لە  دەستگیربكات،  كۆیلە 
ژنەدا دەستدرێژی بكاتە سەر سزاكەی ئەوەیە، كە هەر لە 

هەمان شوێنی ئەنجامدانی تاوانەكە لەسێدارە بدرێت)53(«.
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ب��ەس��ەر  س��زاك��ان  ق��ورس��ت��ری��ن  كائوتیلیا  ك��ە  ئ����ەوەی 
دەسەپێنێت،  حوكومەتدا  سەرپێچیكارەكانی  فەرمانبەرە 
پەیوەندی بە تێگەیشتنی ئەو لە دامەزراوەی حكومەت هەیە، 
وەك ناوەندی سەرەكیی جێبەجێكردنی دادپەروەری. لەسەر 
ئەو بنەمایە لە جیهانبینییەكەیدا پرسە دنیایی و ماددییەكان، 
لە  ڕەنگدانەوەی  كە  دان��راون،  ئایینییەوە  ئەخالقی  لەپێش 

یاساكانی  ئارتاشاسترا دەبینرێتەوە.
نێوان  سێكسیی  پەیوەندیی  دارای���ی  س��زای  وێنە  ب��ۆ 
ه��اوڕەگ��ەزەك��ان��ی ب��ە )12( پ��ەن��ا دی��اری��ك��ردووە، س��زای 
پەیوەندیی سێكسی لەگەڵ بت )خودا مێینەكان(ی بە )24( 
پەنا داناوە)54(. ئەوەش لە كاتێكدایە قورسترین سزاكانی بۆ 
گەندەڵیی دارایی بەرپرسانی حوكومەت داناوە، كە )تەنانەت 
لە خۆی  لەدوای گێڕانەوەی ئەو بڕەپارەیە، كە دزیویەتی 
ئاستی  تا  بەرچاوی خەڵكدا  لە  پێویستە  بنەماڵەكەی(،  یان 

مردن، شه رمه زاربكرێت)55(.
ك��ارب��ەدەس��ت��ان��ەی  »ئ���ەو  وەك:  كەسانێكی  كائوتیلیا 
چاوەڕواننەكراو  و  كتوپڕ  شێوەیەكی  بە  كە  حوكومەت، 
سامانێكی زۆر پێكەوەدەنێت و میراتگرەكانیشی، كە چاویان 
بڕیوەتە وەها سامانێك« دەخاتە ڕیزی ئەو كەسانەی، كە بە 
مەترسیدار دەبینرێن)56(. هۆكارەكەشی ئاشكرایە: كائوتیلیا 
ئیمپراتۆریەت  دژی  لە  ناپاكی  گەورەترین  بە  گەندەڵی 
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دادەنێت و لەو بڕوایەشدایە، پارێزگاریكردن لە سامانەكانی 
ئەودا  ڕوانگەی  لە  چونكە  ئەركە،  پیرۆزترین  ئیمپراتۆری 
سامان ئەو شتەیە، كە پاراستن و فراوانكردنی ئیمپراتۆری 
ئەو  بۆ  دەستەبەردەكات.  كۆمەاڵیەتی  خۆشگوزەرانیی  و 
بەكاردەهێنێت،  تایبەت  سیخوڕی  چەندین  مەبەستەش 
كەمتەرخەمی  ستەم،  سەرپێچی،  ج��ۆرە  ه��ەر  ب��ۆئ��ەوەی 
پێ  حوكومەتی  بەرپرسانی  و  فەرمانبەران  كەمكاریی  و 

ڕابگەیەنن.

كائوتیلیا و ئابووری
ڕوانگەی كائوتیلیا بۆ پرسە ئابوورییەكان نموونەیەكی 
لە  ئایین  جیاكردنەوەی  كە  جیهانبینییەكەیدا،  لە  ڕەمزییە 
بە  كائوتیلیا  جیاكەرەوەیەتی.  خاڵی  دیارترین  سیاسەت 
كە  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  دامەزرێنەری  پێچەوانەی 
دەسەاڵتی  ئەو  دوای  ساڵ   400 و  ه��ەزار  دوو  نزیكەی 
گ��رت��ەدەس��ت، ئ��اب��ووری ب��ە »گ��وێ��درێ��ژ« دەزان����ی، ب��ەاڵم 
سامان  بەرهەمهێنانی  زانستی  وەك  ئابووری  كائوتیلیا 
چاالكی،  واتە  ئابووری  كائوتیلیاوە  ڕوانگەی  لە  دەبینی. 
چاالكییش ئەوەیە، كە سامان و لە ئەنجامدا ئاسوودەیی و 
خۆشگوزەرانیی مرۆڤ لەم جیهانەدا دەستبەسەردەكات)57(.
پێشدابوونی  ك��ە  تێڕوانینێك،  ج��ۆرە  ه��ەر  كائوتیلیا 
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جیهانەوە  ئەم  پێداویستییەكانی  پێش  بخاتە  تر  دنیاكەی 
ب��ە ب��ەرب��ەس��ت دەزان��ێ��ت، ل��ەب��ەردەم گ��ەش��ەی ئ��اب��ووری��دا. 
بڕوا  ڕاستەوخۆی  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  خاڵی  ئ��ەوەش 
دەخاتەڕوو،  كائوتیلیاوه   له الیەن  خۆرافییەكان  و  ئایینی 
بۆ  كە  گەمژەیە،  كەسە  »ئ��ەو  دەڵ��ێ��ت:  ب��ارەی��ه ش��ەوە  ل��ەو 
ڕاوێژدەكات،  ئەستێرەكاندا  لەگەڵ  سامان  بەدەستهێنانی 
هیچ كات بەدەستی ناهێنێت، چونكە ئەستێرەی سامان، هەر 
خودی ئەو سامانەیە، كە دەبێت كەسەكە بەدەستی بهێنێت، 

بۆیە ئەستێرە هیچ پەیوەندییەكی بە سامانەوە نییە)58(«
ه���ەم���ان ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ی��ش��ی ب���ەرام���ب���ەر ئ����ەو گ���رووپ���ە 
كۆمەاڵیەتییانەدا هەیە، كە مشەخۆرن و لەسەر ماندوبوونی 
كەسانی تر بژێویی خۆیان دابیندەكەن، لەو بارەیه وە دەڵێت: 
قەشمەرەكان،  )ل��ۆت��ی(،  لێبۆك  چ���اوەش،  »ب��ازرگ��ان��ەك��ان، 
سواڵكەر و بێئیش و تەوەزەلەكان، نەك لە ڕواڵەتدا، بەڵكو 
لە ناوەڕۆكدا هیچ نین، جگە لە كۆمەڵێك چەتە، كە دەبێت 
پێشیان لێبگیرێت لەو ستەمەی لە واڵتەكەیانی دەكەن)59(«.

ت��ێ��گ��ەی��ش��ت��ن��ی ب���ەرچ���اوی ك��ائ��وت��ی��ل��ی��ا ل���ە ئ���اب���ووری، 
گەشەپێدانی  لەپێناو  بەرهەمهێنان  پرۆسەیەكی  وەك 
گرتنەبەری  ب��ووەه��ۆی  ئ���ەوەش  ئیمپراتۆریاكەیدایەتی. 
بەكارهێنانی  لە:  بریتین  ڕێوشوێنی گرنگ، كە دیارترینیان 
پرۆسەی  لە  كۆمەاڵیەتییەكان  پەراوێزخراوە  و  پەككەوتە 
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بە  كێڵگەكشتوكاڵییەكان،  گەشەپێدانی  و  بەرهەمهێنان 
هەردوو  لە  كشتوكاڵی.  بەرووبومی  زیادكردنی  مەبەستی 
خاڵی  و  پراگماتیسم  دەستپێكردنی  خ��اڵ��ی  ب���وارەك���ەدا 
خۆشگوزەرانیی  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  گرنگیپێدانی 
خەڵكە. بۆ وێنە لە نموونەی یەكەمدا بڕیاردەدات، خاوەنی 
كارگەكانی ڕستن و چنین »ژنانی ماڵەوە، یان ئەو ژنانەی 
كەمئەندام  ژنانی  هەروەها  ت��رە،  واڵتانی  لە  مێردەكانیان 
ژیانیان  گ��وزەران��ی  بۆ  كە  دابمەزرێنن،  گەنج  كچانی  و 

پێویستییان، بە كار و سەرچاوەیەكی داهاتە)60(«.
و  كۆیلە  »ژن��ان��ی  ل���ەوەی:  بریتییە  دی��ك��ەی  بڕیارێكی 
كارەكانیان  ناتوانن  بەهۆی چوونه تەمەنەوە  كە  لەشفرۆش، 
ڕابپەڕێنن، لە كۆگا و چێشتخانەی شاهانەدا دابمەزرێنرێن)61(«، 
بەاڵم بۆ خاڵی دووەم گرنگترین هەنگاوی كائوتیلیا پڕۆژەی 
كە  ب��وو،  كشتوكاڵییانە  كێڵگە  ئ��ەو  دەستبەسەرداگرتنی 
دابەشدەكرا،  جووتیاراندا  بەسەر  و  لێوەرنەدەگیرا  كەڵكیان 
بۆئەوەی بەو ڕێگەیە هەم بەرهەم و بەروبوومی كشتوكاڵی، 
هەنگاوە  ئەو  زیاتربكرێت.  باج  لە  حوكومەت  داهاتی  هەم 
یارمەتیی دارایی و دابینكردنی پێداویستییەكانی كشتوكاڵیشی 
سەرخستنی  لە  هانبدرێن  جووتیاران  بۆئەوەی  دەگرتەخۆ، 

پرۆسەی بەرهەمهێنانی كشتوكاڵییدا)62(.



153ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

ئەو ڕێوشوێنە ئاماژەپێدراوانە بە شێوەیەكی دیاریكراو، 
پەیوەندییان بەو بەشە لە سیاسەتی »ئاشتیی ناوخۆییەوە« 
نێوان  یەكگرتوویی  چەسپاندنی  ه��ەوڵ��ی  ل��ە  ك��ە  ه��ەی��ە، 
حوكومەت و خەڵكدایە، بەاڵم بەشێكی تری ئەو سیاسەتە، 
پەیوەندییەكی  سازكردنی  ئامانجی  باسیكرا  پێشتر  وەك 
لەنێوان گرووپە جیاوازە كۆمەاڵیەتییەكان، كە  هاوسەنگە، 
پێویستی بە چەندین یاسای تایبەت هەیە. كائوتیلیا بڕوای 
دادپ��ەروەران��ە  یاسای  بوونی  كە  ه��ەب��وو،  ب��ەوە  ت���ەواوی 
چاودێردەبێت، بەسەر پەیوەندییەكانی ناو كۆمەڵگە و تاكە 
هۆكاریشە، كە ڕێگری لە هاتنەئارای توندوتیژیی ئایینی و 
بنەمای  لەسەر  كە  كۆمەڵگەیەكدا،  لە  چۆن  دەك��ات.  تایفی 
نەك  ئەمە  وەستابێت،  یاسا  س��ەروەری��ی  و  ب��ااڵدەس��ت��ی 
ئایین، بەڵكو دامەزراوە و ناوەندە یاساییەكانن تاكەكان بۆ 
دەبەن.  بۆ  پەنای  كێشەكانیان،  و  پرس  یەكالییكردنەوەی 
لە توندوتیژییە،  ئایدیالەكەی كائوتیلیا كۆمەڵگەیەكی دوور 
بەیاسایكردنی  بە  بەستراوەتەوە  دەستەبەركردنەكەی  كە 

پەیوەندیی نێوان مرۆڤەكانەوە.
لێرەدا ئەو بەشە لە ڕێوشوێن و یاساكانی ناو ئارتاشاسترا 
دەخەینەڕوو، كە بە ئامانجی ڕێكخستنی پەیوەندیی نێوان 
ئیمپراتۆری داڕێژراون. جێگیركردنی ڕێژەی  هاوواڵتییانی 
مەبەستی  بە  كائوتیلیا  كە  خ��ااڵن��ە،  ل��ەو  یەكێكە  ق��ازان��ج، 
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ب��ەی��اس��ای��ك��ردن��ی م��ام��ەڵ��ەی دارای����ی ن��ێ��وان ه��اوواڵت��ی��ی��ان 
هەردوو  كاریگەریی  لەژێر  یاسایە  ئەو  خستویەتییەڕوو. 
خۆشگوزەرانیی  و  كۆمەاڵیەتی  دادپ��ەروەری��ی  ه��ان��دەری 
هاوواڵتییانە، بەهۆی ئەوەی لە ڕوانگەی ئەوەوە، بەویژدان 
بوون و دادپەروەری لە »چییەتیی مامەڵەی نێوان خاوەن 

قەرز و قەرزدار، بناغەی خۆشگوزەرانیی ئیمپراتورییە«.
كائوتیلیا نرخی دادپەروەرانەی، قەرزی نێوان كەسەكان 
ل��ەس��ەر چ��وار  ی��ەك  ی��ەك و  ل��ەس��ەدا  ب��ە  ب��ۆ هەرمانگێك 
دەزانێت، بۆ قەرزە بازرگانییەكانیش پێی باشە ئەو ڕێژەیە 
دیاریكراو  ڕێ��ژەی  زیادكردنی  بێت.   )20%( بۆ   )10%(
لەالیەن خاوەن قەرزەكانەوە بە تاوان دەزانێت، كە سزاكەی 
سزای دیاریكراوە لە دادگا. هەستیاریی ئەو لەوبارەیه وە بە 
ڕاددەیەكە، كە تەنانەت ئەو كەسانەی ئاگاداری ئەو جۆرە 
مامەڵەیەشن )گەر بێت و حكومەتی لێ ئاگادار نەكەنەوە( 
ڕووبەڕووی سزا دەبنەوە، كە بریتییە لە نیوەی ئەو سزایەی 
بۆ ئەنجامدەری تاوانەكە دیاریكراوە)63(. دەتوانین چەندین 
نموونەی تر لە ڕەچاوكردنی دادپەروەری لە ڕێوشوێنەكانی، 
یاسای تایبەت بە دانەوەی قەرزی نێوان كەسەكان ببینین. 
دانەوەی  بەرپرسیاریەتیی  هەڵگرتنی  یاسایانە  لەو  یەكێك 
قەرزە، لەسەر ئەو ژنانەی، كە مێردەكانیان پێش مردنیان 

بێسەروشوێن بوون، قەرزیان وەرگرتووە)64(.



155ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

یاسایەكی تر، كە دەتوانین لە حوكومەتی خۆشگوزەرانی 
زیادنەكردنی  ببینین،  هاوشێوەكەی  ئ��ەم��ڕۆدا  س��ەردەم��ی 
بەهۆی  قەرزدار  ماوەیەدا، كە كەسی  لەو  )قازانج(  سوودە 
داهاتێكی  هیچ  خوێندنەوە،  بە  سەرقاڵبوونی  یان  نەخۆشی 
قەرزەكەی  ناتوانێت  دەستكورتییەوە،  بەهۆی  ی��ان  نییە، 

بگەڕێنێتەوە)65(.
جێگیركردنی ڕێژەی سوود و نرخی كااڵ و خۆراك و 
بەرەنگاربوونەوەی شاردنەوەی خۆراك و كااڵی پێویستی 
خەڵك، یەكێكە لەو ڕێوشوێنانە، كە ڕۆڵی هاوسەنگیكاریی 
حكومەت لە مامەڵە بازرگانییەكان بەرجه ستە دەكاتەوە)66(.

 هەرچەندە كائوتیلیا دەستوەردانی حكومەت لەناو بازاڕ 
بە زیانمەند دەزانێت، بەاڵم هاوكات چاودێریكردنی مامەڵەی 
بازرگانی و كڕین و فرۆشتنی كااڵ، لەالیەن »بەرپرسانی 
ئەوەی  دەزانێت.  بەپێویست  حوكومەت«ەوە،  بازرگانیی 
نەك  مامەاڵنەیە،  ئەو  دادپ��ەروەران��ەب��وون��ی  گرنگە  ب��ەالوە 
ڕەچاوكردنی  بەبێ  كائۆتیلیا  فەرمانی  ناوەڕۆكەكەیان. 
ئەوەی، ئەو كااڵیە لە ناوخۆ بەرهەمهاتووە، یان لە دەرەوە، 
بەرهەمهاتووە،  تایبەتەوە  كەرتی  لەالیەن  یان  حوكومییە 
لەسەر ئەوەیە، كە »دەبێت هاوواڵتییان توانای كڕینی ئەو 
»بازرگانان  دەڵێت:  درێژەشدا  لە  هەبێت)67(«.  كااڵیەیان 
دەبێت خۆیان لە بەدەستهێنانی داهاتێكی بە ڕاددەیەك زۆر 

بەدوور بگرن، كە زیان بە هاوواڵتییان بگەیەنێت)68(«.
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لەسەر ئەو بنەمایە نرخی قازانجی كااڵی بەرهەمهاتوو، لە 
ناوەوە بە )%5( دیاریدەكات و قازانجی كااڵهاوردەكراوەكان 
لەوە  ب��اس  و  دان��اوە   )10%( بە  گومرك(  نرخی  )بەپێی 
دەكات: »ئەو بازرگانانەی بەپێی خواستی خۆیان نرخەكان 
تەنانەت  كە  وەرگرن،  زیادە  قازانجێكی  یان  بەرزبكەنەوە، 
زیاتر  دیاریكراو  ئاسایی و  ئاستی  لە  پەناش  نیو  بڕەكەی 
بێت، بە بڕی پێنج پەنا سزا دەدرێن، ئەگەر قازانجی زیادەش 
سزادەدرێن«.  پەنا   )200( بۆ   )100( بڕی  بە  وەربگرن، 
جەختیشیكردووەتەوە: »ئەو بازرگانانەی پیالن دابڕێژن و 
بە بەرزكردنەوەی نرخەكان بۆ ئامانجێكی دیاریكراو كااڵ 
بە خەڵك نەفرۆشن، ڕووبەڕووی سزایەك، بە بڕی هەزار 

پەنا دەبنەوە)69(«.
ئ���ەو س��ی��اس��ەت��ە ت��ێ��ی��دا خ��ەڵ��ك ب��ە ب��ن��ەم��ا گ��ی��راوە 
و ل���ە ش���ێ���وازی دی���اری���ك���ردن���ی ب����اج ب���ەس���ەر ك��ااڵ 
س��ەرەڕای  كائوتیلیا  دەبینرێت.  هاوردەكراوەكانیشدا 
بە  هەناردەكراوەكان،  و  ه��اوردە  سەر  باجی  ئ��ەوەی 
یەكێك لە سەرچاوەكانی داهاتی ئیمپراتۆری دەزانێت، 
ڕ،ازاندنەوە  بواری  كااڵكانی  هێنانەناوەوەی  بۆ  بەاڵم 
بۆ  دیاریكردووە  باجی  نرخی  زۆرترین  جوانكاری  و 
ئەو كااڵنەش، كە پێویستیی گشتیی خەڵك دابیندەكەن، 

كەمترین نرخی باجی دیاریكردووە)70(.
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بەكاربەر،  لە  پشتیوانیكردن  مەبەستی  بە  كائوتیلیا   
هەنگاوی گەورەتریش هەڵدەگرێت و یاسایەك دادەڕێژێت، 
بەسەر  س��اڵ  بیست  ئێستادا  س��ەردەم��ی  لە  تەنانەت  كە 
مۆری  ناچاركردووە،  بازرگانەكانی  تێپەڕنابێت.  تەمەنیدا 
تایبەت  ب��ە  ك��ااڵك��ان  ه��ەم��وو  ل��ەس��ەر  بەرهەمهێنان  كاتی 
خۆراكەكان )و ئەوانەی بەسەردەچن( بدەن، تا بەو ڕێگەیە 
ئەگەرێكی  )بە  كوالێتییەكەیان  و  چۆنێتیی  لە  بەكارهێنەر 
زۆر بۆ بەرگریكردن لەبەرامبەر باڵوبوونەوەی نەخۆشی( 
ڕایگەیاندووە:«  یاسایە  ئەو  بەپێی  كائوتیلیا  دڵنیاببێتەوە. 
ئەو بازرگانانەی كااڵكانیان مۆری بەرهەمهێنانی پێوە نییە، 
سزایەكیان بەسەردا دەسەپێنرێت، كە دوو هێندەی نرخی 
بازرگانەكە  گەر  دەبێت،  قات  ئەو سزایە هەشت  كااڵكەیە. 
ڕێككەوتی  م��ۆری  ئ��ەگ��ەر  بەكاربهێنێت.  ساختە  م��ۆری 
بازرگانەكە  س��ڕدراب��ێ��ت��ەوە،  ی��ان  دڕاب��ێ��ت  بەرهەمهێنان 
تر  كااڵیەكی  بۆ  تایبەت  مۆرێكی  ئەگەر  و  بەرپرسە  لێی 
لەوەی،  بێجگە  بێت  كااڵكە شتێك  ناوی  یان  بەكارهاتبێت، 
كە لە مۆرەكەدا هاتووە ئەو بازرگانە دەبێت بۆ هەرجارێك 

پەنایەك و چارەكێك سزابدرێت)71(«.
جێی  داه��ات،  سەر  باجی  لەبارەی  كائوتیلیا  سیاسەتی 
سەرەنجە. ئەوەی لەو بارەشەوە لەپشت رێنوێنییەكانییەوەیەتی، 
دادپ���ەروەری���ی  و  بەرهەمهێنان  ئاستی  ب��ەرزك��ردن��ەوەی 
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جۆرێكیش  ب��ە  خەڵكە.  خۆشگوزەرانیی  و  كۆمەاڵیەتی 
زۆرەوە  باجی  سەپاندنی  بەهۆی  خەڵكانەی  »ئەو  دەڵێت: 
تووشی هەژاری ببن، بەردەوام بەهۆی ئەو ستەمەوە بیر 
لە شتی تێكدەرانە دەكەنەوە و بۆ خۆڕزگاركردن لەو دۆخە 
نالەبارە، یان ڕادەپەڕن و یاخی دەبن، یان بەرەو واڵتانی 

تر كۆچدەكەن)72(«.
كائوتیلیا بە پۆلێنكردنی داهاتی تاكەكان، بە لەبەرچاوگرتنی 
ڕۆڵی یەك بە یەكیان لە پرۆسەی بەرهەمهێنان و گەشەی 
باج  وەرگرتنی  بۆ  دادپ��ەروەران��ەی  یاسایەكی  ئابووریدا، 
ئەو  تێڕوانینی  كاتدا  هەمان  لە  یاسایە  ئ��ەو  خستەڕوو. 
لە  ئەوەی  بەهۆی  دەخاتەڕوو.  هاوواڵتیبوون  چەمكی  بۆ 
لێپرسراوی  بە  كە هەست  هاوواڵتییەك،  ئەوەوە  ڕوانگەی 
كەسەیە  ئەو  لەشفرۆش«،  چ  و  بێت  پیاوچاك  »چ  بكات 

پشكی دادپەروەرانەی خۆی لە باجەكان بدات.

پرسی كار و پەیوەندیی نێوان كرێكار و خاوەنكار
خاوەنكار،  و  كرێكار  دەستەواژەی  بەكارهێنانی  ڕەنگە 
وردبینی  خ��وێ��ن��ەری  ن��اڕەزای��ەت��ی��ی  ك��ۆن  هندستانی  ب��ۆ 
لە  چەمكانە  ئەو  كە  ڕووەوە،  لەو  بەتایبەتی  لێبكەوێتەوە، 
بنەڕەتدا پێناسەی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانی سەردەمی 
چەمكی  بۆ  كائوتیلیا  تێڕوانینەكانی  بەاڵم  دەكەن.  مۆدێرن 
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لەو  نییە  دوور  زۆر  كۆمەاڵیەتییەكان،  پەیوەندییە  و  كار 
تێڕوانینانەی )2( هەزار ساڵی دوای خۆی، لەالیەن )ئادام 
چەمكی  لە  كائوتیلیا  تێگەیشتنی  خ��ران��ەڕوو.  سمیس(ەوە 
دەردەكەوێت:  بەجوانی  بابەتەدا  لەم  كرێ،  و  حەقدەست 
كرێكاری  حەقدەستی  بەرهەمبهێنرێت،  كااڵیەك  »هەركات 
لەو كااڵیە  لەگەڵ بەهای كەڵكوەرگرتن  بەرهەمهێن دەبێت 
بگونجێت، لێهاتوویی ئەو ڕێژەیە لە توانا و ماندووبوون، كە 
بۆ بەرهەمهێنانەكەی بەكارهاتووە و نرخی حەقدەستەكەشی، 
ناكرێت لەژێر كارتێكردنی دۆخی هەموار، یان ناهەمواریی 

بازاڕ دیاریبكرێت)73(«.
كائوتیلیا پێیوایە دەبێت كەسانی شارەزا نرخی حەقدەستی 
»دادوەرە  ل��ە  داوا  ب��ۆی��ە  ه��ەر  دی��اری��ب��ك��ەن،  ك��رێ��ك��ارەك��ان 
ڕێگەپێدراوەكان« دەكات، بەپێی ئەو پێوەرانەی لە سەرەوە 
ئاماژەی پێكراوە، كێشەكانی نێوان كرێكاران و خاوەنكاران 
و  م��ووچ��ە  دی��اری��ك��ردن��ی  كائوتیلیا  ب��ك��ەن��ەوە)74(.  یەكالیی 
حەقدەستی پزیشك، پیشەوەر، ژەنیار، چێشتلێنەر و تەنانەت 
لێبۆكەكانیش )قەشمەرەكانیش( وەك بەشێك لە دەرەنجامی 
چییەتیی كار و توانایی ئەوان دەزانێت و باس لەوەدەكات، 
یان  پێیاندەدرێت،  تر  لە واڵتانی  بدرێتە، كە  ئەوەندەیان  كە 
ئەو ڕێژەیەی، كە كەسانی پسپۆڕ لەسەری ڕێككەوتوون)75(.
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بەرهەمهێنانی سامان گرینگرترین پاڵنەرە، كە سەرنجی 
كرێكار  نێوان  پەیوەندیی  و  كار  چەمكی  ب��ەرەو  كائوتیلیا 
و خ��اوەن��ك��ار ڕادەك��ێ��ش��ێ��ت. ه���ەر ج���ۆرە وەس���ت���ان، ی��ان 
گەشەی  لەبەردەم  بەربەستێك  بە  ك��اردا،  لە  دواكەوتنێك 
ئابووری ناودەبات، كە لە ئەنجامدا زیان بە كۆی گشتیی 
ئیمپراتۆری دەگەیەنێت. لەو بڕوایەشدابوو، تەنیا بە ڕێگەی 
 )600( سوپایەكی  دەتوانرێت،  سامانەوە  بەرهەمهێنانی 
هەزار كەسی بۆ ئیمپراتۆریەت ڕابگرێت و خۆشگوزەرانیی 
ماف  دیاریكردنی  بە  بۆیەش  دەستەبەربكات.  كۆمەاڵیەتی 
و ئەركەكانی هەردووال، هەوڵدەدات هەر جۆرە كێشەیەكی 
چارەسەربكات.  بەرهەمهێناندا  پرۆسەی  لە  چاوەڕوانكراو 
كە:  باسیكردووە  و  كرێكاران  ڕوویكردووەتە  سەرتادا  لە 
خاوەن  لەگەڵ  گرێبەستەی  ئەو  بەپێی  دەبێت  »كرێكاران 
ل��ە كاتی خ��ۆی��دا بچنە سەر  ك��ارەك��ان م��ۆری��ان ك���ردووە، 
بدەن.  ئەنجامی  سپێردراوە  ب��ەوان  ئ��ەوەی  و  كارەكانیان 
بە  پەسەند  جێگەی  هۆیەكی  هیچ  بەبێ  ك��ە  ئ��ەوان��ەش��ی، 
بخەنەدواوە،  پێیانسپێردراوە  كارەی،  ئەو  ئەنجامگەیاندنی 
)مەگەر لە حاڵەتی نائاسایی(، نەك هەر یەك لەسەر چواری 
سزایەكی  رووب���ەڕووی  بەڵكو  ل��ەدەس��ت��دەدەن،  كرێكەیان 
م��اددی��ش دەب��ن��ەوە، كە ب��ڕەك��ەی دووئ��ەوەن��دەی كرێكەی 
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فەرمانی  پێچەوانەی  ب��ە  ئ��ەوان��ەش��ی  ه��ەروەه��ا  خ��ۆی��ان��ە. 
كرێ  وەرگرتنی  لە  هەم  دەك��ەن،  هەڵسوكەوت  خاوەنكار 
كە  سزایەك،  پێدانی  بە  ناچاردەكرێن  هەم  دەب��ن،  بێبەش 

بڕەكەی دووهێدەی كرێ دیاریكراوەكەیەتی)76(«.
 لە درێژەدا دەڵێت: »ئەگەر كرێكارێك پێشەكی كرێكەی 
وەرگرتبێت، بەاڵم لە كاتی ڕاپەڕاندنی كارەكەیدا كەمتەرخەمی 
بكات، یان بەبێ هۆ دەست لە كارەكەی بكێشێتەوە، دەبێت 
ئەگەر  بەاڵم  بسەپێنرێت...،  بەسەردا  پەنای   )12( سزای 
بەهۆی نەخۆشی، یان هەركێشەیەكیی تر نەیتوانی كارەكە 
بەئەنجام بگەیەنێت، دەبێت خاوەنكار لەگەڵیدا رێكبكەوێت. 
دەبێت ڕێگەی پێبدرێت تا كەسێكی تر لە شوێنەكەی خۆی 
دابنێت، یان ئەوەتا بە ڕێگەی كاری زیادەوە ئەو زیانانە بۆ 
خاوەنكار قەرەبوو بكاتەوە، كە بەهۆی دواكەوتنەوە بەری 

كەوتووە)77(«. 
ن��اچ��اردەك��ات،  خاوەنكاریش  ل��ەب��ەرام��ب��ەردا  كائوتیلیا 
بۆئەوەی بە زووترین كات و بە شێوەیەكی دادپەروەرانە، 
لەو  الدان��ێ��ك  ج��ۆرە  ه��ەر  ئ��ەو  ب��دات.  كرێكارەكانی  كرێی 
پەیوەندییە، بە پێشێلكردنی گرێبەستی دووالیەنە ناودەبات، 
كرێ،  درەنگپێدانی  یان  »پێنەدان،  لەوەدەكاتەوە:  پێداگری 
دەبێتەهۆی ئەوەی )6( بۆ )10( پەنا، یان )10( ئەوەندەی 
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لە  بسەپێت،  خاوەنكارەكەدا  بەسەر  سزا  نەدراوەكە  كرێ 
ئەگەری كەمكردنەوەی كرێی كرێكار، خاوەنكار ڕووبەڕووی 
سزای )12( پەنا، یان )5( ئەوەندەی كرێكە دەكرێتەوە)78(«.
ل��ەالی��ەن خ��اوەن��ك��ارەوە،  ك��رێ��ك��ار  بێهۆی  دەرك��ردن��ی 
خااڵنەی  ل��ەو  یەكێكیترە  كاركردندا  پ��رۆس��ەی  لەمیانەی 
»ئەگەر  دەڵێت:  وەك  هەر  هەستیارە،  لەسەری  كائوتیلیا 
دوای  و  ك��ارێ��ك  س��ەر  بخاتە  كرێكاریك  خ��اوەن��ك��ارێ��ك 
تەواوبوونی بەشێك لەو كارە، ڕێگەی لێبگرێت بەشەكەی 
تری تەواوبكات، وا دادەنرێت، كە كارەكە كۆتاییهاتووە و 
دەبێت خاوەنكار، كرێی ئەو بەشەش بدات بە كرێكارەكە، 

كە هێشتا ته واونه بووه )79(«.

كائوتیلیا و پاراستنی ژینگە
یاسا  سەرجەم  دەركەوتووە،  پێشوودا  لەبابەتی  وەك 
نووسراوەكانی نێو ئارتاشاسترا ئەوە دەسەلمێنێت، كائۆتیلیا 
دەوروپشتی  پرسەكانی  بۆ  جیهانەوە  ئ��ەم  ڕوان��گ��ەی  لە 
دەكات،  ئایینییەكانی  بیروباوەڕە  باسی  نە  ئەو  دەڕوانێت. 
بۆ  پێوەر  كردووەتە  ئایینییەكانشی  و  ئەخالقی  بنەما  نە 
خەمی سەرەكیی  كۆمەاڵیەتییەكان.  پەیوەندییە  ڕێكخستنی 
جیهانەیە  ئ��ەم  بەڵكو  م��ردن��ە،  دوای  جیهانی  ن��ەك  ئ��ەو 
لەبەرئەوەش پاراستنی سەرچاوە سروشتی و جوانەكانی 
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ژی��ن��گ��ە، ب��ە ئ��ەرك��ێ��ك��ی خ���ۆی ن���اودەب���ات. ه���ەر ل��ێ��رەدای��ە 
دەردەكەوێت بۆچی لەجیاتی وشەی »ئیمپراتۆری« وشەی 
»زەویی« بەكارهێناوە، چونكە لە ڕوانگەیەوە ئیمپراتۆری، 
كورتناكرێتەوە.  ش��ارێ��ك��دا  چەند  خ��اوەن��داری��ی  ل��ە  تەنیا 
لە:  پێكهاتووە  كۆمەڵێكە  ئیمپراتۆری،  پێیوایە  كائوتیلیا 
مرۆڤەكان،  ژیانی  بژێویی  بەرهەمهێنانی  »سەرچاوەكانی 
و  بەپیت  زەوی��ی  سەركێش،  و  دەستلێنەدراو  سروشتی 
كااڵ  لە  پڕن  كە  زەبەندەكان،  دارستانە  و  كانگا  بەرەكەت، 
و  پەلەوەر  و  ئ��اژەڵ  ئاوەكان،  پڕ  ڕووب��ارە  بازرگانی،  بۆ 

لەوەڕگە بەپیتەكان)80(«.
كائوتیلیا بەدیاریكراوی مانەوە و پاراستنی ئیمپراتۆر، بە 
لە هەمانكات  دەبەستێتەوە.  لەو سەرچاوانە  كەڵكوەرگرتن 
دا كەڵكوەرگرتن و سوودمەندبوون لەو سەرچاوانە، تەنیا 
كائوتیلیا  س��ن��ووردارن��اك��ات.  ئیمپراتۆری  هاواڵتییانی  بۆ 
سروشت  خاوەنی  بە  مرۆڤەكان،  و  بوونەوەر  سەرجەم 
بۆ  ئ��ام��اژە  و  دەزان��ێ��ت  ئیمپراتۆری  س��ەرچ��اوەك��ان��ی  و 
ئەوەدەكات: »لە كاتی ڕوودانی كارەساتە سروشتییەكاندا، 
دانیشتووانی واڵتانی دراوسێش، مافی ئەوەیان هەیە سوود 
لەو سەرچاوانەی ژینگە وەربگرن، )كە دەكەونە ناو خاكی 

ئیمپراتورییەوە()81(«.
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بە هەمان شێوە، كە گرنگی بە كەڵكوەرگرتن لە سەرچاوە 
سروشتییەكان دەدات، پاراستنی جوانییەكانی سروشت و 
ژینگەش، بەالی كائوتیلیاوە گرنگە. ئەمەش ئەو هاندەرەیە، 
كە پاڵ بە ناوبراوەوە دەنێت، بۆئەوەی هاوسەنگیی نێوان 
پەیوەندییەك،  ڕێكبخات.  سروشت  و  م��رۆڤ  پەیوەندیی 
مرۆڤ  دەستوەرنەدانی  بنەمای  لەسەر  تێڕوانینیدا  لە  كە 
كائوتیلیا  داڕێ����ژراوە.  دارس��ت��ان  سروشتیی  سیستمی  لە 
كەڵكوەرگرتن  و  بەكارهێنان  لە  زیادەڕۆییەك  جۆرە  هەر 
ل��ەن��اوچ��وون��ی س��روش��ت و  ب��ە هۆكارێكی  ل��ە س��روش��ت، 
جوانییەكانی دەزانێت. بۆیەش بە مەبەستی پارێزگاریكردن 
ش��ارەزا  كەسانی  لە  س��وود  سروشتییانە،  سەرچاوە  لەو 
دارستانەان  بەشی  بەڕێوبەری  لە  داوا  بۆیە  وەردەگرێت، 
دەكات بۆئەوەی: »نەك هەر بۆ كەڵكوەرگرتن لە بەرهەم 
كەسانێك  بەڵكو  هەوڵبدات،  دارستانەكان  بەرووبومی  و 
داراستانەكاندا  پاراستنی  لەبەرامبەر  كە  دابمەزرێنێت، 
ب��واری  ل��ە  ه��ەروەه��ا  ب��ك��ەن،  بەرپرسیارێتی  ب��ە  ه��ەس��ت، 
دارستانەكانیشدا،  بەرهەمهێنانی  و  ژیاندنەوە  سەرلەنوێ 

هەنگاوی پێویست هەڵبگرێت«.
دارایی  دەكات: »سزای  بەرپرسانیش  لە  داوا  كائوتیلیا 
دارستانەكان  بە  زیان  كە  بسەپێنن،  ئەو كەسانەدا  بەسەر 
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لە  نایاسایی  كەڵكوەرگرتنی  بۆ  وێنە  بۆ  دەگ��ەێ��ن��ن)82(«. 
پەنای   )100( م��اددی��ی  س��زای  دارس��ت��ان  سەرچاوەكانی 
دیاریكردووە، بۆ ڕاوكردن و ڕفاندنی ئاژەڵە كێوییەكانیش 
ئاژەڵەكە(  بەردانی  )دوای  ئاژەڵەكە  خ��ودی  نرخی  بەپێی 
پەناشی   )200( ب��ڕی  ك���ردوون،  دەستنیشان  ب��ۆ  س��زای 
ئاژەڵەكان  كە  دی��اری��ك��ردووە،  كەسانە  ئەو  بۆ  سزا  وەك 
لە  دەدزن)83(.  ئ����اژەاڵن  چ���ارەس���ەری  ن��اوەن��دەك��ان��ی  ل��ە 
لە  پڕ  و  زەمینی  تێڕوانینە  بەهۆی  دەتوانین  نییە،  خ��ۆوە 
بەرپرسیارێتییەكانی لەبەرامبەر زەوی و پاراستنی سیستم 
و جوانییەكانی سروشتدا، نازناوی عەلمانییەكی سەوز بە 

كائوتیلیا ببەخشین.

كائوتیلیا، كابینەی حوكومەت و
سنوورداركردنی دەسەاڵتی پاشا

براهمێنێكی  لەالیەن  پاشا  دەسەاڵتی  سنوورداركردنی 
وەك كائوتیلیاوە، یەكێكی ترە لە پێوەرەكانی ئەو شێوازە لە 
حوكومەتێكی عەلمانیی ئەو سەردەمەی مێژووی هندستاندا، 
)براهمێن(  كاستی  زاڵبوونی  پێدەكەین.  ئاماژەی  لێرەدا  كە 
تیایدا  جەنگاوەران  و  پاشا  كە  )شاتریا(،  كاستی  بەسەر 
جێیان دەگرت، ڕێگەی بۆ ئەو سنوورداركردنە خۆشكرد، 
و  لەپێشتر  نهێنیی  شیعە  زانایانی  پێچەوانەوە  بە  ب��ەاڵم 



مێهرداد سەمەدزادە 166

لە جێگرەوەی »ئیمام  پاشادا،  بەسەر  بااڵتربوونی خۆیان 
بە  ب��ڕوای  كائوتیلیا  هاوكات  بەاڵم  دەدییەوە،  مەهدی«دا 

بنەمای شارەزایی و لێزانی هەبووە.
پێداگریی كائوتیلیا لەسەر بەپسپۆڕیكردنەوەی كاروباری 
لەو  وەزی��ران،  كابینەی  پێكهێنانی  پێویستیی  و  حوكومەت 
هۆكارانە بوون، كە دەسەاڵتی پاشایان سنووردار دەكرد. 
لەو بارەیەشەوە دەڵێت: »پاشا تەنیا بەیارمەتیی خەڵكانی 
تر دەتوانێت واڵت بەڕێوەببات، تایەیەك )تەگەرێك( بەتەنیا 
پاشا  پێویستە  بۆیە  هەر  بجووڵێنێت،  ڕەوڕەوە  ناتوانێت 
دەستەیەك لە ڕاوێژكاران، وەك وەزیر دابمەزرێنێت و گوێ 
ڕەچاوبكات«.  تێبینییەكانیان  و  بگرێت  پێشنیازەكانیان  بۆ 
له بەرچاوگرتنی ئەوەی كاروباری  لە درێژەدا دەڵێت: »بە 
ئاڵۆزن  حوكومەت زۆر پێویستییان بە شارەزایی هەیە و 
و پاشا بەتەنیا شارەزایی و توانایی هەموو كاروبارەكانی 
نییە، هەر بۆیە دەبێت بەگوێرەی ژمارەی تایبەت، بە كارە 
پێكبهێنێت)84(«.  وەزی���ران  لە  كابینەیەك  پسپۆڕییەكان، 
كەواتە سەرچاوەی بااڵی بڕیاردان لە پرسە هەستیارەكانی 
كائوتیلیا  پاشا.  نەك  وەزیرانە،  ئەنجوومەنی  حوكومەتدا 
پێشنیازانەی  ئ��ەو  دەب��ێ��ت  »پ��اش��ا  ج��ەخ��ت��ی��ش��دەك��ات��ەوە: 
وەزی��ران��ەوە  ئەنجوومەنی  ل��ەالی��ەن  دەن��گ  زۆری��ن��ەی  ب��ە 
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دەخرێنەڕوو، ڕەزامەندییان لەسەر نیشانبدات و جێبەجێیان 
بكات)85(«.

لە  و  دەك��ات  وێنای  كائوتیلیا  حوكومەتەی  جۆرە  ئەو 
ناتوانین  )ئ��اش��وك��ا( دێ��ت��ەدی،  س��ەردەم��ی دەس��ەاڵت��داری��ی 
وەه��ا  بەكاربهێنین.  ب��ۆ  دیموكراسی  حوكومەتی  ن��اوی 
تێڕوانینێك نەك هەر زیادەڕۆییە، بەڵكو لە بنەڕەتدا لەگەڵ 
مافی  و  دیموكراسی  ناتەبایە.  مێژووییەكانیش  ڕاستییە 
مۆدێڕنی وەك  دیاردەیەكی  هەڵقواڵوی  حوكومەتی خەڵك 
ناسیۆنالیزمە، كە لەسەر بنەمای یەكگرتنەوەی حوكومەت 
و نەتەوە سەریهەڵداوە، ئەو دیاردەیە لە سەردەمانی بەر 
خاڵی  ئامادەنەبوونەش  ئەو  نەبووە،  بوونی  مۆدێرنەدا  لە 
وەك  كۆنە،  سەردەمی  عەلمانییەتی  نێوان  جیاكەرەوەی 
شێوازێكی دەسەاڵتداری و عەلمانییەت، وەك جیهانبینییەك 

لە سەردەمی مۆدێڕندا.
وێنای  كائوتیلیا(  )ئارتاشاسترای  ك��ە  ئ���ەوەی،  بۆیە 
دەكات، جۆرێكە لە دەسەاڵت، كە له الیەن كۆمەڵێك كەسی 
پراگماتیكی  و  ڕووناكبیری  شێوەیەكی  بە  و  دەستەبژێر 
ئەوەش  خەڵكەوە)86(.  لە  نوێنەرایەتی  بە  نەك  دام��ەزراوە، 
بۆ ئەو بەربەستە مێژووییانە دەگەڕێتەوە، كە هەر جۆرە 
خەڵك  دەس��ەاڵت��ی  چەمكی  لە  وێناكردنێك  و  تێگەیشتن 

)دیموكراسی( لەو سەردەمە كۆنانەدا ڕەتدەكاتەوە.
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»من لە هەركات و لە هەرشوێنێك ئامادەبم، ڕاپۆرتی فەرمانبەرانی 
كاتی  لە  وەرب��گ��رم،  هاوواڵتییان  ژیانی  دۆخ��ی  لەبارەی  حوكومەت 
لە حەمام،  پێخەف،  لەناو  )حەرەمسەرا(،  لە  و  پشوودان  نانخواردن، 
نماییشی  بینینی  كاتی  لە  شاهانە،  باخچەی  لە  ی��ان  ك���ەژاوە،  لەناو 

سەربازی و لە هەردۆخێكی تر« .

ئاشوكا
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بەشی چوارەم

پاشخانی مێژوویی عەلمانییەت لە هندستان: 
ئاشوكا پاشایەكی فەیلەسووف و چاكەكار

ئایین و حوكومەت لە هندستاندا
هندیی  عەلمانییەتی  نەریتی  پێشوودا،  بەشەكانی  لە 
كائوتیلیا  ئارتاشاسترای  بۆ  خوێندنەوەیەك  بە  كۆنمان، 

خستەڕوو. ئەو نەریتە دوو خاڵی سەرەكی تێدایە:
)1( جیاكردنەوەی ئایین لە دەسەاڵت و كەمكردنەوەی 
لە  ئ��ەوەش  هەرچەنده   ئایینی.  ه��ەاڵواردن��ی  و  جیاكاری 
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هاوچەرخدا،  سەردەمی  لە  عەلمانییەتە،  تایبەتمەندییەكانی 
بەاڵم لە قۆناغی بەر لە مۆدێرنەشدا نموونەكانی دەبینرێت.
كارتێكەرێكی  ئایینی  )ه��ەڵ��ك��ردن��ی(  ئاسانگیریی   )2(
بۆ  ئ��ام��اژەی��ەك��ە  بەڵكو  نییە،  عەلمانییەت  دروس��ت��ك��ەری 
ڕێگەی  بە  كە  كۆمەاڵیەتی،  یەكپارچەیی  و  هاوسەنگی 
دەستەبەردەبێت.  دادپ���ەروەران���ە  سیاسەتی  گرتنەبەری 
ئەندێشەی ئاسانگیریی ئایینی، خۆی داهێنانێكی هاوچەرخە، 
چەواشەكردنی  یان  سڕینەوە  لە  بریتییە  كاركردەكەی  كە 

مێژوو.
بە  چاوێك  لێرەدا،  خاڵە  دوو  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە 
بە  و  دەخشێنین  ئاشوكادا  دەسەاڵتدارێتیی  س��ەردەم��ی 
تری  نمونەیەكی  گشتییەكانی،  سیاسەتە  لە  وردبوونەوە، 

عەلمانییەتی ئەو واڵتە دەخەینەڕوو.

ئاشوكا
ئاشوكا لە دڵڕەقی و بەزەیی و میهرەبانیدا، هەمان ئەو 
ڕێگەیەی گرتەبەر، كە وەزیر و مامۆستای بنەماڵەكەی واتە 
كائوتیلیا ئاماژەی پێكردبوو. )8( ساڵی سەرەتای دەسەاڵتە 
سەردەمەكانی  خوێناویترین  لە  یەكێكە  ساڵەكەی،   )37(
مێژووی كۆن و تەنانەت هەموو مێژووی هندستان. چیڕۆكی 
توندوتیژییەكانی ئاشوكا لەو قۆناغەدا یەكجار زۆرن. لەوانە 
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سووتاندنی )سوشیم(ی برای، كە داوای تەختی پاشایەتی 
دەكرد، هەروەها كوشتنی )94( برای تریشی، كە یارمەتیی 
ئاشوكایان دابوو، بگاتە دەسەاڵت. باسیش لەوەدەكرێت، لە 
یەكەم ساڵەكانی دەسەاڵتداریی خۆیدا زیاتر لە )500( ژنی 
بە  هۆكارەی  بەو  تەنیا  كوشتووە،  حەرەمسەراكەی خۆی 

»ناشیرین«ی زانیون.
بەپێی دانپیادانانەكانی ئاشوكا و بە پشتبەستن بە مێژووی 
لە  توندوتیژییەكانی  سەلمێنراوە  ئاشوكا،  خوێنمژییەكانی 
 )Orissa( ویالیەتی ئۆریسای )Kalinga( شەڕی كالینگا
پرادیش  ئاندرا  ویالیەتی  باكووری  ناوچەكانی  و  ئێستا 
)Andhra Pradesh(، بووەتەهۆی كوژرانی )100( هەزار 
كەس و دەركردنی )150( هەزار كەسی تر لە دانیشتووانی 

ئەو ناوچەیە)1(. 
هەرچەندە دەستبەسەرداگرتن و كۆنتڕۆڵكردنی كالینگا، 
تەواوی  بەسەر  ئاشوكا  دەسەاڵتی  چەسپاندنی  بووەهۆی 
ئ��اس��ەواری  بینینی  ب��ە  ب���ەاڵم  ه��ن��ددا،  ك��ی��ش��وەری  نیمچە 
وێرانكەری ئەو شەڕە ناچاربوو، پەشیمانیی خۆی لە مردن 
و كوشتاری هاوواڵتییان بهێنێتە زمان: »ئەمە چ كارێك بوو، 
كە من كردوومە؟ ئەگەر ناوی سەركەوتنە، كەواتە شكست 
یان  دادپەروەرییە  شكست؟  یان  سەركەوتنە  ئەمە  چییە؟ 
نادادپەروەری؟ ئایا كوشتنی ژن و منداڵی بێتاوان بوێرییە؟ 
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ئایا من ئەو كارەم بە مەبەستی گەورەكردن و فراوانكردنی 
لەناوبردن  مەبەستی  بە  ی��ان  ئەنجامداوە؟  ئیمپراتۆری 
مێردەكانیان  هەندێك  ت��ر؟  واڵتێكی  شكۆی  و  گ��ەورەی��ی 
لەدەستداوە، هەندێك باوك و منداڵەكانیان. هەندێك لەوانەی 
نەهاتبوونە دنیا.  كوژرابوون ئەو مندااڵنەبوون، كە هێشتا 
ئایا  تەرمی مرۆڤەكان هەڵچنراوە؟  بە  كە  كێوە چییە،  ئەو 
ئەم  ئایا  شكست؟  یان  سەركەوتن  بۆ  ئاماژەیەكن  ئەمانە 
الشەخۆر )داڵە كەرخۆرە( و باز و هەڵۆیانە پەیامهێنەری 

مردنن؟ یان نەهامەتی؟)2(«.
ئ��اش��وك��ا ل��ە ڕووب���ەڕووب���وون���ەوە ل��ەگ��ەڵ ئ��ەو ئ���ازارە 
ویژدانییەی، تا كۆتایی تەمەنیشی بەرۆكی بەرنەدا، ڕێبازی 
سەرەكیی  بنەمایەكی  وەك  توندوتیژی،  لە  خۆبەدورگرتن 
ت��ەواوب��وون��ی  ل���ەدوای  ه���ەروەك  گ��رت��ەب��ەر،  ئیمپراتۆریی 
لەبەرامبەر  ئ��ەوەی��ە  م��ن  ه��ەوڵ��ی  »ت��اك��ە  ڕایگەیاند:  ش��ەڕ 
بوونەوەرەكان  سەرجەم  ئەنجاممداوە،  ستەمانەی  ئ��ەو 
چەمكی  بە  پشتبەستن  بە  ئاشوكا  قه ره بووبكەمەوە)3(«. 
بووزی »دارما«، سیاسەتی داهاتووی خۆی بەو شێوەیە 
ڕاگەیاند: »من لەمەودوا دەمەوێت، بە ڕێگەی )داما( )دارما 
بە زمانی پالی و لە واتا بوزییەكەیدا( دەست بەسەر جیهاندا 
بگرم، كە خواوەندە خۆشەویستەكانی )ئیمپراتۆر ئاشوكا( 

باشترین جۆری دەستبەسەرتنی دەزانن)4(«.
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ئەو سیاسەتە نەك هەر ناتوندوتیژی، بەڵكو ئاسانگیری 
بوونەوەرەكانیشی،  سەرجەم  لەنێوان  جیاكارینەكردن  و 
ئاشوكا  شێوەیەك  بە  دانابوو.  كارەكانییەوە  لەسەرووی 
باسی لەوەكردوە: »من سەرجەم مرۆڤەكان بە منداڵی خۆم 
منداڵەكانم  بۆ  بەختەوەری  هیوای  چۆن  هەروەك  دەزانم. 
ئاواتێكیشم بۆ سەرجەم  لە هەردوو دنیا دەخ��وازم، وەها 

مرۆڤەكان هەیە)5(«.
نوێی  سیاسەتی  داڕشتنی  خوێندنەوەی  لە  بێگومان 
كاولكاری  و  لە شەڕ  پەشیمانبوونەوەی  دەبێت،  ئاشوكادا 
بەاڵم  لەبەرچاوبگرین،  ب��ووزی  ئایینی  بۆ  ئ��ەو  مەیلی  و 
دوو  ب��ەو  تەنیا  ئ��ەو،  گشتیی  سیاسەتی  ك��ۆی  ناشكرێت 
 Harsha( هۆكارە ببەستینەوە. دەوترێت هارشا سیالدیتیا
Siladitya(  لە سااڵنی )655 بۆ 605(ی بەر لە زایین، 
كە پاشایەكی بووزی لەناو زنجیرە دەسەاڵتی )گوپتا( بوو، 
بە مەبەستی دەستبەسەرداگرتنی هندستان بێ پچڕان و بێ 
و  توندوتیژانە  سیاسەتی  ساڵ   )30( ماوەی  بۆ  پسانەوە، 

هێرشكردنە سەر هندستانی گرتەبەر.
خۆبەدورگرتن  بنەمای  نە  ماوەیەش  ئەو  درێژایی  بە   
هیچ  بووزا  ئەخالقییەكانی  ئامۆژگارییە  نە  توندوتیژی،  لە 
یەك نەیتوانی ببێتە ڕێگر لەبەردەم ڕووداوە خوێناوییەكان. 
تەنیا دوای ئەو سی ساڵە لە شەڕكردن، هارشا سیالدیتیا 
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س��ەرل��ەن��وێ ڕوخ��س��اری ب���ووزی خ��ۆی دەردەخ���ات���ەوە، 
سیاسەتی خۆشەویستی بۆ مرۆڤەكان و چاكەكاری دەكاتە 
جێگرەوەی توندوتیژی. كەواتە ڕەنگە هۆكاری وەرسووڕانی 
بە  بووبێت،  ئیمپراتۆری  پێویستی  لە  ئاشوكا  سیاسەتی 
یەكێتی و یەكپارچەیی، كە حوكومەتێكی دامەزراو لەسەر 
دادپەروەری و خۆشگوزەرانیی هاواڵتییانی  یاسا،  بنەمای 
بە میرات  ئارتاشاسترای كائوتیلیا  لە  گەرەنتی دەكرد، كە 

بۆی مابووەوە.
هەنگاوە  وەرزی  دوایین  كالینگا  دەستبەسەرداگرتنی 
سەربازییەكانی ئیمپراتوری موریان )ماوریەكان( بوو، كە 
دژی  لە  بەكارهاتوو،  توندوتیژیی  ب��ەرزی  ئاستی  بەهۆی 
بنەماكانی  لە  الدان  جۆرێك  ناوچەیە  ئ��ەو  دانیشتووانی 
دوات��ر  سیاسەتانەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  دادەن����را،  ئارتاشاسترا 
گیرانەبەر لەگەڵ بنەماكانی ئارتاشاسترادا، ناكۆك نەبوون. 
كە  بنەمایە،  ئیمپراتۆری سەرەكیترین  یەكڕیزیی  پاراستنی 
ئاشوكا هاوشێوەی كائوتیلیای مامۆستای پێداگری لەسەر 
كردووەتەوە. لە یەكێك لە نووسراوە بەردینییەكانی خۆیدا 
كردووە،  فەرمانی  خوداكان  »خۆشەویستیی  ڕایگەیاندوە: 
حوكومەت(  تایبەتەكانی  )فەرمانبەرە  مەهامتەراكان  تا 
بسێننەوە(،  لێ  )پلەی  بكەن  هەركەسێك  لەبەر  سپی  جلی 
)سینگا(  لە  دووبەرەكی  و  ناكۆكینانەوە  هۆی  بووبێتە  كە 
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لەناو  ئێستادا  لە  كە  پالی(،  زمانی  بە  خەڵك  )كۆمەاڵنی 
بێت  ڕاهیب  چ  كەسە  ئەو  جا  یەكیانگرتووە،  ئیمپراتوریدا 
چ ڕاهیبە، پێویستە )بەرگی لێبسەندرێتەوە( و لە دەرەوەی 

پەرەستگا نیشتەجی بكرێت)6(«.
ل���ەو ف��ەرم��ان��ە ت��ای��ب��ەت��ەدا بۆ  ڕووی دەم���ی ئ��اش��وك��ا 
شوێنكەوتووانی ئایینی بوزییە و ناوەڕۆكەكەشی بریتییە، 
لە  ئایین  جیاكردنەوەی  بۆ  ناوبراو  خواستی  و  مەیل  لە 
خۆی،  تاكەكەسی  مەیلی  س��ەرەڕای  ئاشوكا  حوكومەت. 
ئایینەكانی  سەر  بە  ئایینێك  زاڵكردنی  ب��وزی،  ئایینی  بۆ 
ئیمپراتۆری.  یەكڕیزیی  لەگەڵ  دەزانێت،  ناو  ناكۆك  بە  تر 
ناكۆكییە  ك��ەم��ك��ردن��ەوەی  ب��ن��ەڕەت��دا  ل��ە  ئاشوكا  ئامانجی 
ئەو  بۆ  و  یەكڕیزییەدا  ئەو  پاراستنی  لەپێناو  ئایینییەكانە 
دەبێت  »هەمووكەسێك  ك��ردووە:  پێشنیازی  مەبەستەش 
ڕێز لە بیروباوەڕ و ئایینی ئەوانی تر بگرێت، چوون بەو 
خۆی  ئایینەكەی  قورسایی  الیەكەوە  لە  كەسە  ئەو  ك��ارە 
دەباتەسەرەوە، هەم سوود بە ئایینی كەسانی تر دەگەیەنێت. 
بە پێچەوانەشەوە، نەك هەر لە قورسایی ئایینەكەی خۆی 
تر دەگەیەنێت،  ئایینەكانی  بە  بەڵكو زیانیش  كەمدەكاتەوە، 
كەواتە باشترین شێواز ئەوەیە كەسەكە لەبری پەسەندان و 
پێداهەڵگوتن بە ئایینەكەی خۆی و بە كەم بایەخ نیشاندانی 
دیالۆگیان  و  دانوستان  تر،  كەسانی  ئایینییەكانی  ب��اوەڕە 
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لەگەڵدا سازبكات. خۆشەویستیی خوداكان، پاشا پیاداسی 
)Piyadasi( نازناوێكە ئاشوكا بۆ خۆی داناوە، بە واتای 
)ڕووخۆش( خوازیاری ئەوەیە سەرجەم كەسەكان، زانستی 

خۆیان لەبارەی ئایینه كانی ترەوە دەوڵەمەندتر بكەن)7(«.

ئاشوكا و چەمكی دادپەروەری
لە  كە  ئایینەكان،  سەرجەم  بە  یەكسانە  تێڕوانینە  ئەو 
ڕەنگدەداتەوە.  ئاشوكادا  ئایینیی  ئاسانگیریی  سیاسەتی 
خوێندنەوەیەكی  ب��ۆئ��ەوەی  دەدات،  هانیشی  ه��اوك��ات 
بخاتەڕوو.  »دام��ا«ش  چەمكی  لە  گشتگیر  و  گ��ەردوون��ی 
ئایینییە،  پ��ەروەردەی  هەڵقواڵوی  هەم  شیكردنەوەیە  ئەو 
یەكێتی  بەرەو  جیاواز  باوەڕی  و  خاوەنبیر  خەڵكانی  هەم 
و یەكڕیزی بانگهێشت دەكات. لەو خوێندنەوەیه دا جەخت 
لە ئەخالقییاتی پێویست )یەكخستنی تواناكان( بۆ پاراستنی 
سیستمی كۆمەاڵیەتی، بەتایبەتی كەڵكوەرگرتن لە خێروبێر 
و بەرژەوەندییەكانی جیهانە. دامای ئاشوكا پەرچەكردارێكە 
تایبەتمەندییەك،  لەبەرامبەر خۆ بە بنەماگرتنی مرۆڤەكان، 
كە نووسەری مهاباراتا بە شین و گریانەوە داخ و پەژارەی 

خۆی لێ دەردەبڕێت.
داخ وپەژارەی ئەو لەو كەسانەیە، كە بە لەبەرچاونەگرتنی 
هەست و خواستی كەسانی تر تەنیا خەریكی كۆكردنەوەی 
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سامان و دەسەاڵت دەبن. ئەو باس لە نەبوونی ئەخالق لە 
پەیوەندیی نێوان مرۆڤەكان دەكات، تاكە چارە لە پشتبەستن 
بەختەوەریی  كە  دەبینێتەوە،  دارما  هەرمانەكانی  بنەما  بە 

مرۆڤەكان لە هەردوو جیهان گەرەنتی دەكەن)8(.
ئاشوكا پاشا فەیلەسووفەكەی موریانیش، بەو شێوەیە 
ب��ەاڵم لە ڕوان��گ��ەی��ەوە الیەنی م��اددی ئەو  ب��ی��ردەك��ات��ەوە، 
)ڕومیال  زاڵترە.  ئایینییەكەیدا  الیەنە  بەسەر  پەیوەندییە 
دەنووسێت:  لەوبارەیه وە  كۆن  هندیی  مێژوونوسی  تاپر( 
»ئامانجی داما )لە ڕوانگەی ئاشوكاوە(، سازكردنی جۆرە 
بیركردنەوەیەك بوو، كە تێیدا بەرپرسیارێتیی كۆمەاڵیەتیی 
كەسەكان لەبەرامبەر یەكتر گرنگترین شتە. داما بانگەوازێك 
بە  ب��رەودان  و  مرۆڤ  پێگەی  ناسینی  بەڕەسمی  بۆ  بوو، 

ڕۆحی ئومانیستی، لەناو ژیانی كۆمەاڵیەتیدا)9(«.
گرتنەبەری  بە  ئەركە،  ئەو  بەئەنجامگەیاندنی  ئاشوكا 
نەریتی كائوتیلیای مامۆستای بۆ چەسپاندنی دادپەروەری و 
حوكومەتی یاسا دەبەستێتەوە، بە شێوەیەك ڕایدەگەیەنێت: 
بە  بوارەكاندا  سەرجەم  لە  یاسا  ئەوەیە  من  »خواستی 
دادپەروەرانە جێبەجێ بكرێت، تەنانەت لەو شوێنانەشی، كە 

هەڵە و كەموكوڕییەك ڕوویدابێت)10(«.
ئەو ڕستانەی سەرەوە دەریدەخات، تێگەیشتنی ئاشوكا لە 
چەمكی دادپەروەری بەتەنیا سنوردارنەكراوە، بە نەهێشتنی 
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بە بوارەكانی تری ژیان  دادپ��ەروەری  ئایینی.  هەاڵواردنی 
بە  بەرامبەر  ئاسانگیری  بەتایبەتی هەستی  گشتگیردەكات، 
یارمەتیدانی  ئاشوكا  وێنە،  بۆ  ئیمپراتۆری.  هاوواڵتییانی 
تێپەڕاندنی  م���اوەی  ل��ە  زیندانیكراو،  كەسانی  بنەماڵەی 
ناودەبات،  لە ئەركەكانی حوكومەت  سزاكانیان، بە یەكێك 
لەسێدارەدرانیان  سزای  كە  زیندانیانەشی،  ئەو  لەبارەی 
ئەو  تەنانەت  ب��ڕی��اردەدەم  »من  دەڵێت:  بەسەرداسەپاوە، 
ب��ۆئ��ەوەی  پێبدرێت،  كاتیان  رۆژ  س��ێ  م���اوەی  كەسانە 
لێخۆشبوونیان،  بتوانن  كەسوكارەكانیان  م��اوەی��ه دا  ل��ەو 

بۆوەربگرن، بۆئەوەی گیانیان بپارێزرێت)11(«.
لە  دادپ���ەروەری،  چەمكی  بۆ  عەلمانییە  تێڕوانینە  ئەو 
ڕایگەیاندوە:  ه��اوك��ات  دەبینرێت.  تریشدا  فەرمانەكانی 
بۆ  دەبێت  ش��ارەك��ان��دا،  لە  دادگ��ا  فەرمانبەرانی  »ه��ەوڵ��ی 
ئەوەبێت ئەركەكانیان بە باشترین شێوە ڕابپەڕێنن و هیچ 
نەسەپێنن  خەڵكدا  به سەر  نادادپەرەوەرانە،  كات سزایەكی 
و بە ڕێگەی توندوتیژی ئازاریان نەدەن. بۆ ئەوەش پێنج 
و  بەخشندە  ئەوانەی  خ��ۆم،  مهامتەرەكانی  جارێك  ساڵ 
بەبەزەیین بۆ شارەكان ڕەوانەدەكەم تا ئاگادارم بكەنەوە، 

لە هەڵسوكەوتی فەرمانبەران لەگەڵ خەڵكدا)12(«.
بە  پێڕاگەیشتن  بۆ  خۆی  حەزی  دەربڕینی  لە  ئاشوكا 
پرسەكانی تایبەت، بە هاوواڵتییان بەوەشەوە نەوەستاوە و 
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ڕایگەیاندووە: »من لە هەركات و شوێنێك ئامادەم ڕاپۆرتی 
فەرمانبەرانی حوكومەت لەبارەی دۆخی ژیانی هاواڵتییان 
وەربگرم، لە كاتی نانخواردن، پشوودان و )حەرەمسەرا(، 
پێخەفدا، حەمام، لە كەژاوەدا، یان لە باخچەی شاهانە، لە 

كاتی بینینی نماییشی سەربازی و هەر دۆخێكی تر)13(«.

ئاشوكا و خۆشگوزەرانیی خەڵك
دەتوانین  س��ەرەوە،  تێبینیانەی  ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بە 
دامای ئاشوكا وەك راگەیەنراوی سیاسەتی خۆشگوزەرانی 
ناوبراو ناوبنێین، كە تێیدا بەئاشكرا مەیل بۆ جیاكردنەوەی 
لە  بەرچاو  بەشێكی  ئەو  دەبینرێت.  حوكومەت  لە  ئایین 
خزمەتگوزاریی  جێبەجێكردنی  بۆ  حوكومەتی  خەزێنەی 
ناوەندی  و  نەخۆشخانە  دروستكردنی  وەك  كۆمەاڵیەتی، 
ج��ۆرە  ئ��ەو  گرنگیی  ت��ەرخ��ان��ك��ردووە.  ئ���اژەاڵن  پزیشكی 
خزمەتگوزارییانە لەوەدایە، كە تێچوونی چارەسەركردن و 
ئ��اژەڵ لە  دەرم��ان لەو ناوەندا چ بۆ م��رۆڤ بێت و چ بۆ 

ئەستۆی حوكومەتە.
ل��ێ��دان��ی بیر بۆ  دروس��ت��ك��ردن��ی ڕێ��گ��ەی ب��ازرگ��ان��ی و 
دابینكردنی ئاوی خواردنەوە، لە سەرتاسەری سنوورەكانی 
ئیمپراتۆری و دەرەوەی سنوورەكانیش، یەكێك بووە لەو 
خزمەتگوزارییانە، كە ئاشوكا گرنگی پێداوە)14(. ئاشوكا لە 
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یەكێك لە نووسراوە بەردینەكانیدا، بەو شێوەیە باس لەو 
خۆشەویستیی  پیاداسی،  پاشا  دەكات:«  خزمەتگوزارییانە 
دەرەوەی  و  سنوورەكان  ن��او  لە  ب��ڕی��اری��داوە  خ��وداك��ان، 
پزیشكی،  ن��اوەن��دی چ��ارەس��ەرك��ردن��ی  س��ن��وورەك��ان��ی��ش... 
دابمەزرێنرێت.  ئاژەڵەكان  بۆ  هەم  و  مرۆڤەكان  بۆ  هەم 
لە هەرشوێنێكیش ڕووەكی دەرمانی و میوەی بەسوودی 
بكەن،  ه��اوردەی  كە  ك��ردووە،  فەرمانم  لێنەبێت،  پزیشكی 
سەرتاسەری  لە  ك��ردووە  فەرمانم  من  بیانڕوێنن.  ل��ەوێ 
و  ج��ادە  ئەو  ق��ەراغ  لە  دروستبكەن،  ڕێگاوبان  واڵت��ە  ئەو 
ڕێگاوبانانە بیر لێبدرێت، داری هەنجیر بڕوێنرێت و بێشەی 
زەبەندیان لێ بڕوێنریت، بۆئەوەی هەم مرۆڤەكان و هەم 
بۆ  كارانەم  ئەو  هەموو  من  لێوەربگرن.  كەڵكی  ئاژەڵەكان 
ئەوەكردووە، تاوەكو هاوواڵتییان بەپێی پەروەردەكانی داما 

هەڵسوكەوت بكەن)15(«.
ئەو دوادێڕەی ئاشوكا خاڵێكی گرنگی لەخۆگرتووە، ئەوەش 
بریتییە لەوەی، كە ڕزگاریی و بەختەوەریی مرۆڤ لەو دنیا 
بەستراوەتەوە، بە دۆخی ژیانی لەم دنیایەدا. ئەو تێڕوانینە 
و  خۆشگوزەرانی  دادپ��ەروەری،  چاودێریكردنی  لە  مادییە 
جێگركردنی  داه��ات،  لەسەر  باج  یاساكانی  جێبەجێكردنی 
و  دابەشكردن  نرخەكان،  بۆ  ب��ەدواداچ��وون  س��وود،  نرخی 

چۆنییەتیی كوالێتیی كااڵبازرگانییەكانیشدا دەبینرێت)16(.
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یەكێكی تر لە سیاسەتە ماددییەكانی ئاشوكا، سیاسەتی 
پاراستنی ژینگەیە. ئاشوكاش هاوشێوەی كائوتیلیا لە بنەڕەتدا 
لەپێناو پاراستنی سامانە سروشتییەكان و ڕاگرتنی سیستمی 
هاوسەنگیی ژینگە، نە لەژێر كاریگەریی پەروەردەی بووزا، 
هەر جۆرە كەڵكوەرگرتنێكیان لە دارستانەكان و ڕاوكردنی 
ئاژەڵەكانی قەدەغەكردبوو. بۆ پاڵپشتیكردن لەو سیاسەتە و 
 )Bhishma(  پێویستیی گرتنەبەری، وتەیەكی نوێی بیشما
بیشما  دەگێڕدرێتەوە.  مهاباراتا  ئەفسووناوی  كەسایەتیی 
هێمای تەمەندرێژی، لە سەرەمەرگدا ڕایگەیاندووە: »ئەوەی 
دارستانێك بسووتێنێت، یان زیانی پێبگەیەنێت، گەورەترین 

تاوانی كردووە)17(«.
ب��ۆ دوو  ئ��ام��اژە  پێویستە  ب��ەش��ەدا  ئ���ەم  ك��ۆت��ای��ی  ل��ە 
بە  پشتبەستن  بە  ئەوەیە  یەكەم  بكەین.  سەرەكی  خاڵی 
بەڵگەنامە مێژووییەكان، قۆناغێكی سەد ساڵە لە سیاسەتی 
بە  دەستیپێكردووە،  كائوتیلیا  هاتنەمەیدانی  بە  هندستان 
درەوشاوەترین  لە  یەكێك  كۆتاییپێهاتووە،  ئاشوكا  مردنی 
پێوەرە  لە  ب��ووە.  واڵت��ەدا  لەو  عەلمانییەت  سەردەمەكانی 
ه��ەاڵواردن��ی  ك��ەم��ك��رن��ەوەی  س��ەردەم��ە  ئ��ەو  گرنگەكانی 
ناكۆكیی  و  پێكدادان  ئاستی  داكشانی  ئەنجامدا  لە  ئایینی، 
لە  خۆی  ئ��ەوەش  كە  ئایینییەكانە،  تاقمە  و  دەستە  نێوان 
ئاسانگیریی ئایینیدا دەبینییەوە. خاڵی دووەم پەیوەندی بە 
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الوازبوونی عەلمانییەت، لە كۆتایی ئەو سەردەمەدا هەیە، 
كە خستنەبەرباسی پەیوەندی بە ئاماژەكردن بە كۆمەڵێك 
هۆكار هەیە، لەكۆتاییدا بووەهۆی ڕووخانی ئیمپراتوریەتی 

موریان )ماورییەكان(.
ئەو  ناوەڕۆكی  بە  پەیوەندی،  باسە  ئەو  شیكردنەوەی 
بابەتەوە نییە، لێرەدا تەنیا ئەو هۆكارانە دەخەینەڕوو، كە 
بەرەنجامی هەندێك لە سیاسەتە حوكومییەكانی ئاشوكان 
و بێجگە لەباربردنی عەلمانییەت هیچ دەرەنجامێكی تریان 

نەبووە.
ئاشوكابوو،  ملكەچبوونی  سیاسەتانە  ل��ەو  یەكێك 
مەیلی  ب��ەدوای  دوا  كە  ئایینییەكان،  ڕێبەرە  لەبەرامبەر 
نەك  ئ��ەو  پەرەیسه ند.  ب��ووزا  ئایینی  ب��ەالی  ئ��ەو  زۆری 
بە  بووزییەكان  ڕاهیبە  لە  حوكومەتی  پشتیوانیی  ه��ەر 
ئەركی خۆی دەزانی، بەڵكو بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندیی 
دەستەبژێری براهمێنەكان چەندین ئیمتیاز و تایبەتمەندی 
داڕم��ان��ی  الی���ەك���ەوە،  ل��ە  سیاسەتێك  وەه���ا  پێبەخشین. 
كە خۆی  لێكەوتەوە،  ئیمپراتوریەتی  كۆمەاڵیەتیی  بناخەی 
جووتیارە  و  حوكومەت  نێوان  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  لە 
بەرهەمهێنەرەكاندا دەدییەوە، لە الیەكی تریشەوە بووەهۆی 
بەهۆی سیستمی  ه��ەاڵواردن��ان��ەی  ئ��ەو  ب��ەردەوام��ب��وون��ی 

كاستییەوە هاتبوونەئاراوە.
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شارستانییەتخوازانەی  و  كۆمەاڵیەتی  ڕۆڵی  پێیە،  بەو 
كاستە  خۆڕاگەیاندنی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئاشوكا،  دامای 
كاستی  ناسنامەی  فۆڕمگرتنەوەی  سەرلەنوێ  و  بااڵكان 
)چینایەتی(، سەركەوتنێكی ئەوتۆی نەبوو. ئەوەش بەتایبەتی 
ئاپارتایدی  و  لەو ڕووەوە، كە »توندكردنەوەی كۆتوبەند 
مێژوونوسی  )دی.دی.ك��وس��ام��ب(ی  وت��ەی  بە  چینایەتی« 
ڕێككەوتنێكی  بە  گەیشتن  »ئ��ەگ��ەری  هندستان  ن���اوداری 
گشتی ل��ەب��ارب��رد، ب��ۆ دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی دادپ�����ەروەری و 
كاست  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  مرۆڤەكان،  نێوان  یەكسانیی 

)چین(، پیشە، توێژ و بیروبڕواكانیان«.
گۆڕانكارییەك،  وەها  ئەنجامی  ئاشوكاوە  ڕوانگەی  لە 
م��ێ��ژووی  ك���ۆی  ڕاددەی�����ەك  »ت���ا  ك���ە:  ل����ەوەی  بریتیبوو 
مەبەستی  س��ڕدرای��ەوە)18(«.  الپەڕەكانی  لە  هندستانیش، 
)كوسامب( لێرەدا ئەو پاشخانە مێژووییەیە، كە لە نەریتی 
بۆ  بەاڵم  ڕەنگیداوەتەوە،  )ئەكبەرنامە(دا  و  )ئارتاشاسترا( 
لەو  دراوە.  سڕینەوەیان  هەوڵی  نەریتانە  لەو  خۆدزینەوە 
هاوواتا  بە  هندستان،  لە  ئایینی  ئاسانگیریی  ڕووەشەوەیە 

دانراوە لەگەڵ عەلمانییەتدا.
دەدەینەوە،  ئاشوكا  تری  سیاسەتێكی  لە  ئ��اوڕ  لێرەدا 
ئەخالقی  و  عەلمانییەت  مەیلی  ڕەتكردنەوەی  ئەویش  كە 
داما  لە  ئاشوكا،  تێگەیشتنی  هەرچەندە  لێكەوتەوە.  دامایی 
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هاندانی  ب��ەاڵم  ب��وو،  م��اددی  تێڕوانینێكی  بنەمای  لەسەر 
بووەهۆی  ئەخالقە  ئەو  ڕەچاوكردنی  بۆ  خەڵك  كۆمەاڵنی 
كۆنتڕۆڵكردنێكی  و  چاودێری  لە  جۆرێك  دروستبوونی 
حوكومەت بەسەر كۆمەڵگەدا. ئەو بۆ چاودێریكردنە بەسەر 
كۆی كاروبارەكانی واڵتدا، چەندین گرووپ لە پشكنەرانی 
دەسەاڵتێكی  ك��ە  دام���ەزران���د،  مهامترا  ن��اوی  ب��ە  تایبەت 
بێسنوریان پێدرابوو، یەكێك لە ئەركەكانیشیان برەودان و 

باڵوكردنەوەی دامابوو، لەنێوان هاواڵتییاندا)19(.
بەرەبەرە حاڵەتی زۆرەملێی  بانگەشەكارییە  ئەو پرسە 
بەخۆیەوە بینی، تا ئەو جێگایە ئەو فەرمانبەرانە، كە یەكەم 
ئەركیان بەرزكردنەوەی ئاكارە مرۆییەكان بوو، لەناو خەڵكدا 
بۆخۆیان بوونە هۆكاری ئازاردانی خەڵك)20(. كردەوەی ئەو 
فەرمانبەرانە هاوشێوەی چاودێرە گەڕۆكەكانی )سارواڵی(
چەسپاندنی  ب��ۆ  ك��ە  ب��وو�  ئ��ێ��ران  ئیسالمیی  ك��ۆم��اری  ی 
بۆ  پەنایان  خراپە«  لە  ڕێگریكردن  و  باشە  بە  »فەرمان 

هەموو تاوانێك دەبرد.
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» بۆ دەبێت مرۆڤ هەموو ئەو شتانەی، كە كەسانی پێش خۆی 
وەك ڕاستینە بۆیان بەجێهێشتووە، بەتەواوەتی پەسەندبكات؟ مرۆڤ 
و  ئەنجامبدات  لێكۆڵینەوە  بكات،  خۆی  لە  پرسیار  ب��ەردەوام  دەبێت 

تێبگات«
ئەبولفەزڵ عەالمی
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بەشی پێنجەم
ئەكبەرشا پاشایەكی ئیسالمی

یان عەلمانی؟

بەشەكانی  گرنگترین  ل��ە  یەكێك  پ��ێ��ش��وودا،  بەشی  ل��ە 
لەگەڵ  پەیوەندی  لە  هندستانمان  عەلمانییەتی  م��ێ��ژووی 
و  پاشا  سێیەم  ئاشۆكا،  دنیاییەكانی  و  ئایینی  سیاسەتە 
خستەبەرباس.  موریان  دەسەاڵتدارێتیی  پاشای  بەهێزترین 
ئەو باسە ڕاستییەكی مێژوویی دەردەخات، كە ئاسانگیریی 
بەبێ  پێكدەهێنا،  ئاشوكای  حوكومەتەكەی  بنەمای  ئایینی 
ڕەخساندنی زەمینەی ماددی، هاوتاكردنی كۆمەاڵیەتی وەك 
دادپەروەری و خۆشگوزەرانی بۆ خەڵك، دەستەبەر نەدەبوو.
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ئەو بابەتە لەبارەی )ئەكبەرشای مەغول( و وەزیرەكەی 
واتە )ئەبول فەزڵ عەالمی( بە شێوەیەكی دروست دێتەوە. 
ئەم دوو كەسەش نموونەیەكی تری نەریتە عەلمانییەكانی 
هندستانن، كە لێرەدا باسییان دەكەین. بەرلەوەی بچینە ناو 
ئیسالمی  مێژوونوسیی  لە  ڕەخنە  پێویستە  باسەوە،  ئەو 

بگرین.
ئ��ەوەدان،  هەوڵی  لە  ئیسالمی  بیرمەندانی  لە  هەندێك 
ش��ێ��وەی دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی��ی ئ��ەك��ب��ەرش��ا ل��ە چ��وارچ��ێ��وەی 
لە  ئیسالم  ئایینی  بە  برەودان  و  بانگەشەكردن  سیاسەتی 
هندستان نیشانبدەن. بۆ وێنە )سەید عەباس رەزەوی( یەكێك 
دەڵێت:  بارەیەوە  لەو  ئێران   ئایینییەكانی  كەسایەتییە  لە 
ئەكبەرشا  كارەكانی  سەرجەم  بمانەوێت  ئ��ەوەی  بێ  »بە 
په سه ندبكەین، بە لەبەرچاوگرتنی چەند بەڵگەیەكی مێژوویی 
و  شیرازی(  )فەتحواڵ  وەك  زانایەكی  چەند  هاوكاریی  و 
كەسێكی  بە  ئەكبەرشا  ناكرێت،  ناكوری(  موبارەك  )شێخ 
دەبێت  بەڵكو  دابنێین،  ئیسالم  لەگەڵ  ناتەبا  و  دژەئایین 
شێوازی ئەو وەك تێگەیشتنێك لە قوتابخەنەی برەودان بە 

ئایین پێناسەبكەین)1(«.
ئەو  زاری  لە  موزەفەر(،  حسێن  )محەممەد  پێشتریش 
خ��اوەن  دەسەاڵتدارێكی  وەك  ئەكبەرشای  ن��ووس��ەرەوە 
سەردەمی  »ل��ە  نووسیویەتی  ناساندبوو،  ئایینی  ب��ڕوای 
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هندستان  ل��ە  شیعە  و  ئ��ی��س��الم  ن��ەری��ت��ی  ش���ادا  ئ��ەك��ب��ەر 
هەڵبەت  و  خ��وازراو  تێگەیشتنێكی  وەها  پێدرا)2(«.  برەوی 
مێژوویەكی  ئەكبەرشا  سیاسەتەكانی  لە  چەواشەكارانە، 
درێژی هەیە، كە بازاڕەكەی لە سەردەمی دەسەاڵتدارێتیی 
ل��ەو چ��وارچ��ێ��وەدا  ه��ەر  گ��ەرم��ب��وو.  كەسانی دوای خ��ۆی 
 )1662  1554-( س��ااڵن��ی  ل��ە  دێ��ه��ل��ەوی(  )ع��ەب��دول��ح��ەق 
بوو،  مەغۆلەكان  سەردەمی  فه رمووده زانێكی  كە  زاییندا، 
 )1605( ساڵی  لە  ئەكبەرشا  مردنی  دوای  دەم��ودەس��ت 
ڕایگەیاند: »سەرەڕای هەموو الدانەكانیش، بەاڵم ئەكبەرشا 
هەروەك پاشایەكی مسوڵمان مایەوە)3(«. ئەوەش لە كاتێكدا 
بوو، ئەم پاشا ئیسالمدۆستەی عەبدولحەق، ساڵی )1601( 
خاندیش،  و  داك��ا  ن��اوچ��ەی  دەستبەسەرداگرتنی  دوای 
فەرمانی  بكات  دوایی  كۆچی  بەرلەوەی  ساڵ  چوار  تەنیا 
مزگەوتی  تا  كرد،  خۆی  مەسیحییەكەی  كوڕە  دانیاڵ،  بە 
گەورەی ئەو شوێنانە بڕووخێنێت و لەجیاتی په رستگایەك 
بەهۆی  دانیال  هەرچەنده   دروستبكات،  هیندۆسەكان  بۆ 
باوكی  فەرمانەی  ئەو  هەرگیز  دەرئەنجامەكانی،  لە  ترس 

جێبەجێ نەكرد)4(.
جۆرێكی  بۆ  ئاماژەیەكن  س��ەرەوە،  خوێندنەوانەی  ئەو 
تایبەت لە نووسینەوەی مێژووی ئیسالم، كە لە الیەكەوە خۆی 
لەبەرامبەر جیاكردنەوەی ئایین لە سیاسەتدا دەبینێتەوە و لە 
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الیەكی تریشەوە و بە بارە ئەرێنییەكەیدا جیاكردنەوەی ئایین 
لە سیاسەت به ڕاشكاوانە، یان بە ناڕاستەوخۆ، وەك یەكێك 
لە توانا و تایبەتمەندییە گەوهەرییەكانی ئیسالم ناودەبات. 
تایبەتمەندیی ئەو جۆرە لە نووسینەوەی مێژوو، سڕینەوەی 
بەئەنقەستی ئەو بەشە لە ڕاستییە مێژووییەكانە، كە مەیلە 
عەلمانییەكانی ئەو سەردەمە، لەخۆیاندا نیشاندەدەن. بێهۆ 
ئاماژەیەك  بچووكترین  س��ەرەوە  خوێندنەوەكانی  لە  نییە 
هێمایەك  هیچ  ن��ەدراوە،  ئەكبەرشا  هزرییەكانی  زەمینە  بە 
دروستبوونی  بوونەتەهۆی  كە  نه كراوە،  كارتێكەرانە  بەو 

حوكومەتی عەلمانی و دادپەروەرانەی ئەكبەرشا.
هەڵوێستە  زیاتری  خستنەڕووی  بە  تا  پێویستە  كەواتە 
عەلمانییەكانی ئەكبەرشا، كورتەیەك لە تێڕوانینی گشتیی ئەو 
»ئایینی خودایی«  و  لە دوو چەمكی »مێژووی خودایی« 
بخەینەڕوو. بابەتێكی تر، كە ئەویش لە پەیوەند بەو باسە 
دەیخەینەڕوو كۆمەڵێك یاسا و رێوشوێنە، كە ئەكبەرشا بە 
مەبەستی كۆتاییهێنان بە هەاڵواردنی ئایینی و جێبەجێكردنی 
دادپەروەری، لە سەردەمی دەسەاڵتداریی خۆیدا دایڕشتوون. 
لێكۆڵینەوە لەو بارەوە ڕاستییەكی مێژوویی ئاشكرادەكات، 
نەریتە مێژووییەكانی  لە  دەبێت  بەڵكو  ئیسالم،  لە  نەك  كە 
پێش خۆی، بەدوای سەرچاوەی عەلمانییەت لە ئەندێشە و 

كرداری سیاسیی ئەكبەرشادا بگەڕێین.



197ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

مێژووی خودایی
كاتەی  ئ��ەو  »عەرەبەكان  دەڵێت:  خالیدی(  )تۆرەیفی 
نوێش  مێژووییەكی  فێری  وەرگ����رت،  نوێیان  ئایینێكی 
ئەو  بەدیاریكراوی  لێرەدا  خالیدی  مەبەستی  ب���وون)5(«. 
دابڕانە مێژووییەیە، كە بە هاتنەمەیدانی ئیسالم دروستبوو. 
ڕابردووی مێژوویی )سەردەمی  بە ڕەتكردنەوەی  ئیسالم 
نەزانی و جاهیلی( وەرزێكی نوێی لە مێژووی مرۆڤایەتی 
ڕاگەیاند. الپەڕەیەك، كە بە كۆچی پێغەمبەری ئیسالم، لە 
مەككەوە بۆ مەدینە دەستیپێكرد. ئەو دابڕانە لە هەمان كاتدا 
ڕیشەناسیی  لە  نوێ  خوێندنەوەیەكی  بۆ  بوو،  ئاماژەیەك 
)ت��ەزك��ەرەن��ام��ەن��ووس(ە  ج��ۆرێ��ك  ب��ە  مسوڵمان.  م��رۆڤ��ی 
دەسەاڵتدارانی  ڕەوابوونی  سەلماندنی  بۆ  مسوڵمانەكان 
بە  ڕاس��ت��ەوخ��ۆ  شەجەرەنامەكانیان  خ��ۆی��ان  س��ەردەم��ی 
ئەو  ئامانجی  ئیسالم دەبەستەوە.  پێغەمبەر و خەلیفەكانی 
ڕیشەناسییە لە بنەڕەتدا گشتگیركردنی یەكگرتنی ئایین و 
بۆ  ببوو،  بەرجه ستە  پێغەمبەردا  خودی  لە  كە  سیاسەتە، 
لەالیەن دەسەاڵتداران و فەرمانڕەوا  سەردەمی دوای ئەو 

ناڕەواكانەوە درێژەی پێدرا.
وەزی��رە  ع��ەالم��ی(  موبارەكی  ئیبن  )ئەبولفەزل  ب��ەاڵم 
لێهاتووەكەی ئەكبەرشا و نووسەری بەرهەمی سێ بەرگی 
ئەكبەرنامە، نە ئیسالمی وەك سەرەتای مێژوو داناوە، نە 
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شوێن خوێندنەوە ڕیشەناسانەكەشی كەوت. بە پێچەوانەی 
مێژوونوسانی تری ئیسالمەوە، نەك وەك دابڕانێكی مێژوویی 
چاوی لە هاتنی ئیسالمی نەكرد، بەڵكو بە بەردەوامبوونی 
ڕەوتی مێژوو ناوی بردووە. لەسەر ئەو بنەمایە )عەالمی( 
ل��ەب��ەرام��ب��ەر م��ێ��ژووی ك��ۆچ��ی م��ێ��ژووی خ��ودای��ی دان���ا، 
چەمكێك، كە بۆ پرسی خوڵقاندنی مرۆڤ دەگەڕێتەوە. لەو 
)ئ��ادەم(،  حەزرەتی  دروستبوونی  بە  مێژوو  چوارچێوەدا 
كە شێوازە  دەستپێدەكات،  مرۆڤی سەرزەوی  یەكەم  واتە 
ئەكبەرشادا  دەسەاڵتداریی  سەردەمی  لە  گ��ۆڕدراوەك��ەی 
بەرگی  عەالمی  فەزڵ  ئەبول  نییە>  بێهۆ  دەنوێنێت.  خۆی 
یەكەمی ئەكبەرنامەی بە پەسن و ستاییشی خودا و دواتر 

ناوی ئادەم دەستپێكردووە)6(.
پێشەكیی  ل��ە  ئیسالم  دام��ەزرێ��ن��ەری  ل��ە  ناونەهێنان 
مەبه ستی  ب��ە  ئ��ەوی��ش  ب���ووە،  بەئەنقەست  كتێبەدا  ئ��ەو 
و  ڕی��ش��ەن��اس��ی  ئیسالمیی  الی��ەن��ی  ل��ە  خ��ۆب��ەدورگ��رت��ن 
خستنەڕووی لە پانتاییەكی فراوانتردا. ئەبولفەزل عەالمی، 
وەك  به دیاریكراوییش  و  ئ��ادەم  ن��ەوەی  وەك  ئەكبەرشا 
پەنجاوسێیەمین وەچەی ئادەم ناودەبات، ئەمەش گوتارێكە 
تێیدا ڕۆڵی ناوینگیری پێغەمبەری ئیسالم، وەك سەرەتای 

ڕیشەناسی دەخرێتەالوە)7(.
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 لێرەدا پێویستە خاڵێك بەبیر بهێنینەوە، كە بۆ تێگەیشتن 
لەم تەوەرە پێویستە، ئەكبەرشا بە درێژایی تەمەنی، توانای 
لە خوێندنەوەی  گوێگرتن  بە  نەبوو.  نووسینی  و  خوێندن 
كتێب، زانستی بەدەستدەهێنا و بیروبۆچوونەكانی خۆی بە 
ڕێگای بەرهەمی زانایانی فارس و هاوبیرەكانی پەرەپێدەدا، 

ئەكبەرنامە و ئایینی ئەكبەری دوو لەو بەرهەمانەن.
لەو نووسراوەدا دەیهێنێتە زمان،  ئەبول فەزڵ  ئەوەی 
سیاسییەكانی  بیروبڕوا  و  هەڵوێست  لە  ڕەنگدانەوەیەكە 
مەبەستی  ب��ە  ئ��ەك��ب��ەرش��ا  چ���ۆن  ه����ەروەك  پ��اش��اك��ەی، 
فەرمانی  چەندین  پشتڕاستكردنەوەیان،  و  پەسەندكردن 
دەركردووە. فەرمانی بۆ هەڵبژاردنی ڕۆژژمێری هەتاوی 
لە  ئاشكرایە  نموونەیەكی  زایینی،  )1584(ی  ساڵی  لە 
بە  ئەكبەرشا  لێهاتووەكەی.  هاوڕێ  و  وەزیر  هاوبیریی 
ناوی  بە  ئێرانی،  بەڕەچەڵەك  بەگزادەیەكی  هاوكاریی 
بە  ڕۆژژم��ێ��رەی،  ئەو  دەستپێكردنی  شیرازی(  )فەتحواڵ 
بە دەستپێكی دەسەاڵتداریی خۆی  شێوەیەكی ڕەسمی و 

ڕاگەیاند)8(. 
سەرەتا  ئەو  جیهانگیربوونی  ئەكبەرشاوە  ڕوانگەی  لە 
مێژووییە، بە لەبەرچاوگرتنی نەبوونی ئاماژەی ئایینی تێیدا، 
تاكە هەڵبژاردەبوو، كە مرۆڤەكانی بەپێی خاڵێكی هاوبەشی 

مێژوویی، پێكەوە دەبەستەوە.
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ئایینی خودایی
بۆ تێگەیشتن لەو چەمكەش جارێكی تر ئاوڕ لە پەیوەندیی 
لەدایكبوونی  ئەگەر  دەدەی��ن��ەوە.  مێژوو  و  ئایین  ن��ێ��وان، 
ئیسالم هەروەك خالیدی باسیكردووە، وەرزێكی نوێی لە 
سەردەمی  بۆ  گەڕانەوە  خوڵقاندوە،  مرۆڤایەتی  مێژووی 
بەرلەوە ڕێگەی بۆ دروستبوونی ئاینێكی تر خۆشكردووە. 
بۆ  ب��وو،  سەرەتایەك  خ��ودای��ی«  »م��ێ��ژووی  هەڵبژاردنی 
گشتگیریی  چەمكی  لە  كە  ئۆمانیستی،  ئایینێكی  داهێنانی 

»ئایینی خودایی« خۆی دەنواند.
ئەو ئایینە بەرهەمی هەوڵی هاوبەشی ئەكبەرشا و )ئەبول 
فەزڵ( بوو، لەپێناو پاراستنی یەكپارچەیی كۆمەاڵیەتی، كە 
مرۆڤەكان،  بۆ  خۆشەویستی  ئاشوكا(  )دامای  هاوشێوەی 
چاكەكاری، پااڵوتنی ڕۆح، خۆبەدوورگرتن لە توندوتیژی، 
نەهێشتنی هەاڵواردنی  ئەقاڵنیبوونی ئەخالقی و البردن و 
تایبەتمەندیی سەرەكیی  بنەماكانی خۆی.  ئایینی كردبووە، 
مرۆڤ  ڕاستەوخۆی  پەیوەندیی  لە  بریتیبوو،  ئایینە  ئەو 
لەگەڵ خودا، لە ئەنجامدا خوداپەرەستی بێئەوەی پێویستی 
الیەكەوە  لە  تێڕوانینە  ئەو  ڕێكخرابوو.  هەبێت  ئایین  بە 
خۆیدا  لە  هیندۆسەكانی  ئایینی  هەمواركراوی  كارتێكەری 
ڕاستەوخۆی  كاریگەریی  ت��رەوە  الیەكی  لە  هەڵگرتبوو، 
 ،)Guru Nannak( نانك  گورو  ڕاهێنانەكانی  و  عیرفان 
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لە  بریتیبوو  كە  لەسەربوو،  سیخەكانی  ڕێبەری  یەكەم 
بوونی پەرستنی خودایەكی هاوبەش.

سەرەڕای هەموو ئەمانەش بە پێچەوانەی تێگەیشتنێكی 
باو، ناكرێت وەك ئایینێكی تێكەڵكێشكراو لە »ئایینی خودایی« 
بڕوانین، بەهۆی ئەوەی فەلسەفەی دروستبوونی لە بنەڕەتدا 
خۆبەبنەماگرتنی  و  ئایینی  دەم��ارگ��رژی  ڕەت��ك��ردن��ەوەی 
 ،)Monserrate( مونێسرات  وێنایەی  ئ��ەو  ئایینەكانە. 
بە  ئەكبەرشا سەبارەت  ئایینی مەسیحی سەردەمی  زانای 
سیاسەتە ئایینییەكانی ئەو پاشایە دەیخاتەڕوو، بەڵگەیەكە 
لەسەر ئەو بابەتە: »پاشا لەو ڕووەوە نیگەران نەبوو، كە 
لەڕاستیدا هەموو دینەكان ڕەتدەكاتەوە ئەو كاتەی، كە ڕێگە 
بە هەموو كەسێك دەدات، كە شوێنكەوتووی ئایینی خۆی 

بێت)9(«.
ئەبولفەزل  وات��ە  ڕێبەرەكەی  و  ئەكبەرشا  تێگەیشتنی 
عەالمی، لە گریمانەی ئیبنی عەرەبی سەبارەت بە یەكانگیریی 
گەوهەری خودا، هەر ئەو ئامانجەی هەبوو. گەر لە تێڕوانینی 
ئیبنی عەرەبیدا ڕاستینەی گەوهەریبوونی هەرشتێك، بەتەنیا 
لە پەیوەندی لەگەڵ خودا وێنادەكرا، ئەوا تێڕوانین بۆ ئەو 
لەوەی  بریتیبوو  ئەوەش  بوو،  تری  واتایەكی  كەسە  دوو 
ئایینەكان ئەوەندە ڕاستەقینەن، كە دەرهاویشتەی وەهم و 
بۆ  بوو،  ئاماژەیەك  تێگەیشتنە جووتالیەنەیە  ئەو  خەیاڵن. 



مێهرداد سەمەدزادە 202

تاكە پێوەری ئەوان لە ڕاستینەی ئایین، كە تێیدا ئایین تەنیا 
كەرەستەیەكە بۆ گەیشتن بە خودا.

ڕاستین،  هەڵگری  شوێنە  ئ��ەو  تا  ئایینەكان  پێیە  ب��ەو 
بە  نەگرن.  خ��ودا  بە  گەیشتن  ت��ری  رێگاكانی  لە  ڕێ��ز  كە 
پێچەوانەوە ئەگەر ئایینەكان، بەتەنیا خۆیان بە تاكەڕێگەی 
بزانن،  ڕەه��ا  ڕاستینەی  و  حەقیقەت  و  خ��ودا  بە  گەیشتن 
»ئایینی  دەبێت  ڕووەوە  لەو  وەهمن.  دەرهاویشتەی  ئەوە 
خودایی« بە واتاكەی تری وەك ئاسانگیری لە ئایین بزانین 

لەپێناو هاوتا و هاوسەنگكردنی كۆمەاڵیەتیدا)10(.
ئارجون  گورو  زاری  لە  ئەكبەرشا  بەناوبانگەكەی  وتە 
سیخەكانەوە،  مامۆستای  پێنجەمین   )Guru Arjun(
نە  و  هیندۆس  نە  »ئێمە  پشتڕاستدەكاتەوە:  بابەتە  ئ��ەو 
مسوڵمانین، ئێمە ئەو مرۆڤانەین، كە خودا ئەفراندونی)11(«.
 )Thomas Coryat( ك��ۆری��ات  ت��وم��اس  ڕاپ��ۆرت��ی 
تایبەتمەندییەكانی  ب��ە  س��ەب��ارەت  بەریتانی  گ��ەڕی��دەی   ،
ئەكبەرشا، بەڵگەیەكن لەسەر ئەو بابەتە و لەو بارەیەشەوە 
دایكی  بێدڵیی  شتێكدا  هیچ  لە  »ئەكبەرشا  نووسیویەتی: 
شتێك  تۆش  وەرە  نەبێت:  داواكارییە  ئەو  مەگەر  نەكرد، 
ئێمەیان  )قورئان(ی  پیرۆزی  كتێبی  پورتوگالییەكان  بكە، 
سەگێكەوە  ملی  ب��ە  گوێدرێژێك  ملی  درێ���ژی  ب��ارت��ەق��ای 
هەڵواسی، و ئەو سەگەشیان بە لێدان لە شاری )ئاگرا(وە 
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بەرەو )هورمزشار( ڕاونا، بەاڵم ئەكبەرشا ئەو داواكارییەی 
دایكی جێبەجێ نەكرد،  پێیوت: نابێت هەڵەی پورتوگالییەكان 
بە  سووكایەتی  چونكە  بدەینەوە،  وەاڵم  تر  هەڵەیەكی  بە 

هەرئایینێك سووكایەتییە بە خودا)12(«.
لەبارەی وێناكردنی كەسایەتیی ئازادبیرانەی ئەكبەرشاوە 
زۆر قسەكراوە، بەاڵم ئەوەی لێرەدا گرنگە تێگەیشتنیەتی لە 
شێوازی دەسەاڵتداری، كە ڕۆحێكی )ئازادبیرانەی( بە بەردا 
دەكرد. ئەو تێگەیشتنە هەمان ئەو هۆكارەیە، وای لێدەكات 
كاریگەری لە نەریتەكانی ئەو سەردەمە وەربگرێت و بەرەو 

برەودانی »ئایینی خودایی« هانیبدات.
)ئ��ی��ق��ت��دار ع��ال��ەم خ����ان( م��ێ��ژوون��ووس��ی س��ەردەم��ی 
مەغۆلەكان، بوارەكانی عەلمانییەتی ئەكبەرشا بە گەڕانەوە 
بۆ  چەنگیزی  یاسای  ماوەی  بەمیرات  دابونەریتەكانی  بۆ 
)عەالئەدین  زاری  لە  دەخ��ات��ەڕوو.  )تەیمور(ی  بنەماڵەی 
خ��ان(  )ه��ۆالك��ۆ  س��ەردەم��ی  مێژوونوسی  جوەینی(  عەتا 
دەگێڕێتەوە: »یاسای چەنگیزی حكومڕانەكانی ناچاردەكرد، 
تا هیچ جیاوازییەك لەنێوان ڕێچكە ئایینییەكاندا دانەنێن و 
بە یەك چاو سەیری هه رهەموویان بكەن. بەبنەماگرتنی ئەو 
بڕگەیە بوو، كە چەنگیزخان خۆی لە دەمارگرژیی ئایینی و 
زاڵكردنی ئایینێك بەسەر ئایینەكانی تر بەدووردەگرت)13(«. 
ئاسانگیرییە  ئەو  بەردەوامبوونی  خان(  عالەم  )ئیقتدار 
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یەكەمین  بە  تەیمورییەكان،  تا  لە چەنگیزخانەوە  ئایینییەی 
ه���ۆك���اری دروس���ت���ك���ەری م��ەی��ل��ی ع��ەل��م��ان��ی ئ��ەك��ب��ەرش��ا 
ناوبردووە)14(. هۆكارێكی تر، كە ئیقتدار عالەم خان پێداگریی 
سەرەتاییەكانی  مامۆستا  كاریگەرییەكانی  دەكات،  لەسەر 
ئەكبەرشا، كە دوو شیعەی بەڕەچەڵەك ئێرانی بە ناوەكانی 
هەروەها  بوون،  قەزوێنی(  )عەبدولەتیف  و  خان(  )بایرام 
و  )ت��وران��ی(  وەك  سوننەكانی  كەسایەتییە  كاریگەریی 
بەڵگەی  دەخ��ات��ەڕوو.  ئەكبەرشا  لەسەر  خ��ان(  )مونعیم 
ئەویش بۆ ئەمە مەیلە ناسكتاریستییەكانی )نادەستەگەریی( 
و  ڕق  درووستبوونی  بووەهۆی  كە  مامۆستایانەیە،  ئەو 
دوژمنایەتیی، دەمارگرژە شیعە و سوننەكان لە دژی ئەو 

مامۆستا و كەسایەتییانە)15(. 
لە  وێ��ن��ای��ەی  ئ��ەو  بهێنینەوە،  بەبیر  ئ���ەوەش  دەب��ێ��ت 
ئەوەندە  خراوەتەڕوو،  و سنگكراوە  ئاسانگیر  ئەكبەرشای 
لە  ئەو  نییە.  الوێتی  سەردەمی  ئەكبەرشای  هاوشێوەی 
وشكی  دەمارگرژی  سوننەی  فەرمانڕەوایەكی  سەرەتادا 
سەركوتی  سیاسەتی  تا  وایلێكرد  ئ��ەوەش  ب��وو.  ئایینی 
ڕووخاندنی  بگرێتەبەر.  الدەرەك���ان  ئایین  لە  و  هیندۆس 
پەرەستگەی )كالیكا( لە ساڵی )1568( و تااڵنكردنی كەلوپەلە 
مەزارگەی  نۆژەنكردنەوەی  بۆ  شوێنە،  ئەو  بەنرخەكانی 
)موعینەدین چیشتی( لە شاری مێژوویی )ئەجمیر(، بەڵگەیە 
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لەسەر نائاسنگیریی ئایینی پاشایەكی مسوڵمانی داگیركار 
لەو قۆناغەدا)16(.

هەرچەندە سیاسەتی دوژمنكارانەی ئەكبەرشا بەرامبەر 
سەركوتی  بەاڵم  بوو،  نەرمتر  ڕاددەی��ەك  تا  هیندۆسەكان 
سەرەتای  ساڵی  بیست  كۆتایی  تا  الدەرەك��ان،  ئیسالم  له  
لە ساڵی  بۆ وێنە  ب��ەردەوام��ب��وو)17(.  ئ��ەو  دەس��ەاڵت��داری��ی 
)پەرگانە(،  حاكمی  )عەبدولسەمەد(  لە  داوای   )1572(
حكومەتی میرایەتیی شاری )بیلگێرم( كرد، تا هاوكاری بكات 
لە ڕیشەكێشكردنی لە ئایین الدەرەكان )داهێنانی نوێیان لە 
ئاییندا كردووە(. هەر بە هەمان شێوە، لە ساڵی )1572( لە 
كاتی دەستبەسەرداگرتنی )گۆجەرات(دا )مستەفا بەندەگی( 
سەرۆكی گرووپی ئایینی »مەهدەویەت«ی گرت و ساڵ و 
نیوێك كۆت و زنجیری كرد،  سزای زیندانیكردنی بەسەردا 

سەپاند)18(.
شوێنە  ئەو  تا  شیعەكان،  دژایەتیكردنی  لە  ئەكبەرشا 
شێخ  پێشنیازی  لەسەر   )1567( ساڵی  لە  كە  چووەپێش، 
)عەبدول نەبی( فەرمانی كرد، ئێسكوپرووسكی )میرمستەفا 
زانایەكی  لەپەنای  كە  دەربهێننەوە،  ش��ی��رازی(  شەریفی 
سپێردرابوو،  بەخاك  خ��وس��رەو(  )ئەمیر  وەك  ئیسالمی 

بۆئەوەی ببرێتە شوێنێكی تر و بنێژرێتەوە)19(.
ئایینی  ڕێبەرانی  لەالیەن  قۆناغەدا  ل��ەم  شێوەیە  ب��ەو 



مێهرداد سەمەدزادە 206

سوننەوە، وەك »سێبەری خودا« و پاشای بەرگریكار لە 
ئیسالم پشتیوانی لێدەكرێت. بەڵگەیەكیش لەسەر ئەو قسەیە 
دروشمێكی ئایینییە، كە بە فەرمانی ئەو لەسەر دراوەكان 
تر  هیچ خودایەكی  ئەڵاڵ  »بێجگە  نووسراوە:  بەم شێوەیە 

بوونی نییە و محەممەدیش پێغەمبەری ئەوە«.
كەواتە چۆنە مسوڵمانێكی دەمارگرژی وەك ئەكبەرشا، 
بە  نوێژكردن  كتوپڕ  دەك��رد،  نوێژی  جار  پێنج  ڕۆژی  كە 
هەینی  نوێژی  دەشوبهێنێت،  بێسوود  وەرزشكردنێكی 
قەدەغەدەكات، كاركردنیش بە یاساكانی شەریعەت و ئایین 
كۆتایی پێدەهێنێت. هەروەها سیاسەتی پێشووی خۆی، كە 
بریتیبوو لە ناچاركردنی هیندۆسەكان بە هەڵبژاردنی ئایینی 
ئیسالم پەشیمان دەبێتەوە، پەرەستگەیان بۆ دروستدەكات، 
شوێنی   دەكاتە  ماڵەكەیدا  لە  خۆی  تایبەتەكەی  مزگەوتە 
فەرماندەكات،  و  بیروباوەڕ  ئازادانەی  باسكردنی  بۆ  كۆڕ، 
فارسی  زمانی  سەر  بۆ  مهابارتا  كتێبی  وەرگێڕاندنی  بە 
مسوڵمانەكان،  دادوەرە  و  شێخ  دەستی  ئەنجامیشدا  لە  و 
حكومەتێكی  بۆ  ڕێگە  دووردەخاتەوە،  واڵت  كاروباری  لە 
عەلمانی خۆشدەكات؟ هەروەها فەرمانڕەوایەكی وەك ئەو، 
دوابەدوای دەستبەسەرداگرتنی قەاڵی )چیتۆ( لە )ڕاجستان( 
بە  نماییشكرد،  شاردا  لەناو  دوژمنەكانی،  پەڕیوی  سەری 
جۆرێك گۆڕانكاری بەسەردا هاتبێت، كە هاوشێوەی بەها 
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بە  گۆشتیش  خ��واردن��ی  و  ئ��اژەڵ  كوشتنی  مەزداییەكان 
ناپەسەند بزانێت؟

ئەندێشەی  گۆڕانكاریی  بوترێت،  دەب��ێ��ت  وەاڵم���دا  ل��ە 
و  چاكەكاری  بۆ  )ئاشوكا(  مەیلی  هاوشێوەی  )ئەكبەرشا( 
پێداویستیی  دەرئەنجامی  توندوتیژی  لە  خۆبەدوورگرتن، 
ق��ۆن��اغ��ی م��ێ��ژووی��ی ب���وو، ك��ە ب��ە دەس��ت��ب��ەس��ەرداگ��رت��ن��ی 
نیمچە كیشوەری هندستان هاتەئاراوە.  بەشێكی زۆرینەی 
مەیلی زیاتری ئەو بۆ دەس��ەاڵت، نەك بۆ ئایین و بڕوای 
ئەگەر  گۆڕانكارییەك.  وەها  بۆ  ڕێگەخۆشكەربوو،  ئایینی 
فراوانكردن و پەرەپێدان بە خاكی ئیمپراتۆری پێویستی بە 
شمشێری ئیسالم هەبوو، پاراستنی یەكپارچەیی و یەكێتیی 

ئیمپراتۆریش پێویستی بە شێوەیەكی تر هەبوو.
بەهۆی  كە  ب��وو،  واڵتێك  میراتگری  ئێستا  ئەكبەرشا 
ب���ەراورد  ب��ە  ئایینەكانەوە،  و  ئایینزا  ڕوول��ەزی��ادب��وون��ی 
كۆمەاڵیەتییەكەی  پێكهاتە  پێشووتر  سەردەمانی  لەگەڵ 
ئاڵۆزتر و بەڕێوەبردنەكەشی دژوارتر كردبوو. هندی ژێر 
دەسەاڵتداریی ئەو تێكەڵەیەك بوو، لە گرووپ و ئایینزای 
جۆراوجۆر و هەندێك جار ناكۆكەكان، كە تێدا جیا لە هیندۆس، 
بەهامەزداییەكان، بووزییەكان و شوێنكەوتووانی ئایینەكانی 
مسوڵمانانی  زەردەشتی،  جوولەكە،  مەسیحی،  لەوانە  تر 
بوون.  سەرهەڵداوەكانیش  تازە  سیخە  و  سوننە  و  شیعە 
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هەاڵواردنێكی  و  دەمارگرژی  هەرجۆرە  دۆخێكدا  وەها  لە 
ئایینیی یەكانگیریی ئیمپراتۆری و دەسەاڵتی فەرمانڕەوای 
ڕووب��ەڕووی مەترسی دەك��ردەوە. لۆژیكی دەسەاڵت وای 
و  ئیسالم  ڕەسمیی  گوتاری  نێوان  سنووری  دەخواست 

ڕاستییەكانی ناو ئیمپراتۆری بپارێزرێت)20(.

ئاشتیی گشتی
لەو چوارچێوەیەدا ئەكبەرشا، دوای تێپەڕبوونی بیست 
ساڵ بە سەر حكومڕانییەكەیدا، سیاسەتی »ئاشتیی گشتی« 
بەڕێوەبردنی  شێوازی  بناغەی  كە  سیاسەتێك،  گرتەبەر، 
پێكدەهێنا.  دوات��ردا  قۆناغەكانی  لە  ئ��ەوەوە،  لەالیەن  واڵتی 
كە  شتەیە،  ئ��ەو  هەمان  ڕووەوە  زۆر  لە  سیاسەتە  ئ��ەو 
)كائوتیلیا( وەك »ئاشتیی ناوخۆیی« ناویدەبرد. لێكچوونی 
ئەو دوو چەمكە بە ڕاددەیەكە، ئەگەری ئەوە دەخاتەڕوو 
)ئارتاشاسترای كائوتیلیا(، كاریگەریی ڕاستەوخۆی بەسەر 
جیهانبینیی سیاسیی ئەكبەرشاوە هەبووبێت، بەاڵم وەاڵمی 
لەژێر  خ��ۆی  سیاسەتەكانی  ئەكبەرشا  ئایا  ك��ە  ئ���ەوەی، 

كاریگەریی ئارتاشاسترای كائوتیلیا داڕشتووە، نەخێرە.
ئەو نامیلكەیە لە كۆتایی دەسەاڵتدارێتیی بنەماڵەی موریان 
)ماورییەكان( بزرببوو، لە ساڵی )1905( لەالیەن ڕودراپتنام 
 ،)Rudrapatnam Shamasastry( شاماساستری 
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كتێبداری لێهاتووی هندەوە لەنێوان كۆمەڵێك دەستنووسی 
ش��اری  ل��ە  »ڕۆژه�����ەاڵت«  كتێبخانەی  ل��ە  سانسكریت، 
میسور دۆزرایەوە. دەبێت لە ڕاستییەكانی ناو كۆمەڵگەی 
دوو  ئ��ەو  نێوان  لێكچوونی  هۆكاری  ب��ەدوای  هندستاندا 
لە كاتی  چەمكەدا بگەڕێین، كە وەاڵمەكەی بریتییە لەوەی 
فراوانكردنی ئیمپراتۆریدا كەڵك لە توندوتیژی وەردەگیرێت، 
بە  پشت  دەس��ەاڵت  جێگیركردنی  و  سەقامگیری  كاتی  لە 

شێوازە ئاشتییانەكان دەبەسترێت.
كائوتیلیا،  ئەكبەرشایش هاوشێوەی  بەم شێوەیە   هەر 
و  داگیركردن  و  پەالمار  لە  ئیمپراتۆری  بزوێنەری  هێزی 
دەبینێت،  كۆمەاڵیەتیدا  ئاشتیی  چەسپاندنی  لە  مانەوەشی 
لەنێوان حكومڕان و حكوملێكراو لە الیەكەوە و پێكەوەژیانی 
ئاشتییانەی گرووپە جیاجیاكانی كۆمەڵگە لە الیەكی ترەوە. 
مەغۆلەكانی  سەردەمی  لە  نیگاركێشانەی  و  مینیاتۆر  لەو 
هندستانەوە بەجێماون، بەزۆری وێنەی بەو جۆرە دەبینرێت، 
كە تێیدا ئاژەڵی دڕندە و ئاژەڵی ماڵی و دەستەمۆ، پێكەوە 
لەوپەڕی ئۆقرەییدا دەژین. ئەو وێنانە هێمایەكن بۆ ئەگەری 
دەستەبەركردن و بوونی ئاشتیهی كۆمەاڵیەتی، بە هه ردوو 

دیوەكەیدا، بەدوور لە هەرجۆرە ترس و تۆقینێك.
دەستبەسەرداگرتنی )ڕاجستان( و كردنی بە بەشێك لە 
ئیمپراتۆری مەغۆل، لە ساڵی )1569(، دەبێت وەك خاڵی 
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دەستپێكی جێبەجێكردنی بنەمای »ئاشتیی گشتی« دابنرێت. 
سەربازی،  لێهاتوویی  و  توانا  لەسەر  ئەكبەرشا  زانیاریی 
ش��ازادەك��ان��ی )راج��پ��وت��ی( دەس��ەاڵت��داری ئ��ەو ناوچەیە و 
هەروەها پێویستی بوونی ئەوان بۆ لغاوكردنی دەسەاڵتی 
مەغۆل،  دەرب��اری  ناو  ئێرانییەكانی  و  تۆرانی  دەرەبەگە 
بەردەوامی  و  پتەو  سیاسیی  هاوپەیمانێتییەكی  پێكهێنانی 
بە  هاوپەیمانێتییە  ئ��ەو  ه��ێ��ن��اب��ووەئ��اراوە.  ئ��ەوان��ی  لەگەڵ 
و  )راج��پ��وت(  دەستەبژێرەكانی  تێكەڵكردنی  ڕێگەی  دوو 
خزمایەتی  پەیوەندیی  بەستنی  و  مەغۆل  بەگزادەكانی 
و  سیاسی  دەرئ��ەن��ج��ام��ی  ك��ە  دەس��ت��ەب��ەرب��ب��وو،  لەگەڵیان 

كولتووری زۆر گرنگی لێكەوتبووەوە.
دەزان��ی،  ئ��ەرك��دار  بە  خ��ۆی  ج��ار  یەكەم  بۆ  ئەكبەرشا 
پێشتر  كە  بگرێت،  هیندۆسەكان  ئایینی  لە  ڕێز  بۆئەوەی 
جێگایە  ئ��ەو  تا  ئ��ەوەش  لێیدەڕوانین.  س��ووك  چ��اوی  بە 
چ��ووەپ��ێ��ش، ك��ە ه��ەم ه��اوس��ەرەك��ان��ی خ��ۆی و ه��ەم بۆ 
سەرپشك  ئایین  هەڵبژاردنی  لە  راجپوتی  بەگزادەكانی 
بوو،  نوێ  سیاسەتێكی  گرتنەبەری  دەستپێكی  ئەوە  كرد. 
خودایی«  »ئایینی  لە  ڕەنگیدایەوە،  ئاینیدا  ئاسانگیریی  لە 

دەستەبەربوو.
لە بەرگی سێیەمی ئەكبەرنامەدا  وتەیەكی ئەبول فەزڵ 
بەڵگەیەكە لەسەر ئەو ڕاستییە: »ئەكبەرشا پاشای جیهان، 
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دەسەاڵتی خۆی لەسەر بنەمای ئاشتیی گشتی دامەزراندووە، 
هەرگرووپێكی ئایینی بەبێ هیچ ترس و دڵەڕاوكێیەك، بنەما 
و بیر و بڕوای خۆی دەخاتەڕوو، هەرتاكێك بەپێی باوەڕی 

تایبەتیی خۆی خوداپەرستی دەكات)21(«.
 

ئایینی خودایی و ئاشتیی گشتی
لەو ڕووەوە »ئایینی خودایی« لەڕاستیدا بناغەی باوەڕی 
»ئاشتیی گشتی«یە، كە البردنی جیاكاری و دادپەروەریی 
نییە  بێهۆ  دادەن��رێ��ن.  گرنگەكانی  مەرجە  بە  كۆمەاڵیەتی، 
داڕشتنی  لە  ئەكبەرشا  نووسەری  و  هاوڕێ  فەزڵ  ئەبول 
چەمكە  ه��ەر  ن��ەك  خ��ودای��ی«،  »ئایینی  هێڵەگشتییەكانی 
بەڵكو  دادەماڵێت،  فیقهییەكەی  ناوەرۆكە  لە  ئیسالمییەكان 
زاڵنەبوونی  تا  هەڵدەبژێرێت،  عەلمانییەكان  تەواو  چەمكە 
ئایینێك بەسەر ئایینەكانی تر جێگیربكات. بەخشینی نازناوی 
»مرۆڤی تەواو« بە ئەكبەرشا، چەمكێكە، كە ئیبنی عەرەبی 
بۆ ناساندنی پێغەمبەری ئیسالم بەكاریهێناوە، نموونەیەكی 
زەقە لە مەیل و خواستی ئەبول فەزڵ بۆ سڕینەوەی ئایین.
»مرۆڤێكی  وەك  ئەكبەرشا  هەرچەندە  چەمكەدا،  ل��ەو 
تەواو« هێمایەكی جێبەجێكاری فرمانەكانی خودایە، بەاڵم چیتر  
هەڵبژێردراوی خودای مسوڵمانەكان نییە، بەڵكو نوێنەرایەتیی 
خودایەك دەكات، كە بە یەك چاو لە هەمووان دەڕوانێت. ئەو 



مێهرداد سەمەدزادە 212

خودایە به بەزەیی و دلۆڤانە و دوورە لە هەرجۆرە جیاكارییەك 
و » تەنانەت ئەو كەسانەش، كە نایپەرستن لە خۆر و باران 
بێبەشناكات)22(«. ئەگەر خودا بەو شێوەیەیە، ئەوا پێویستە 
لە  خۆی  و  بكات  هەڵسوكەوت  وەه��ا  جێبەجێكارەكەشی، 
بەدووربگرێت.  ئایینی  جیاكارانەی  سیاسەتێكی  هەرجۆرە 
هەڵبژێردراوی  مرۆڤی  وەك  ئەكبەرشا  كامڵبوونی  ت��ەواو 
خودا، بەدیاریكراوی لەو تایبەتمەندییە خوداییەی ئەودایە، كە 

»ئاشتیی گشتی« گەرەنتی دەكات.
ئەبول فەزڵ چیتر ئەكبەر شای وەك »سێبەری خودا« 
ئێرانیی  كولتووری  بە  پشتبەستن  بە  بەڵكو  ناونەدەبرد، 
ن��اوی��دەه��ێ��ن��ا)23(.  ب��ە »ش���ای ش��اك��ان«ی هندستان  ك���ۆن، 
خۆبەدوورگرتن،  بۆ  هێمایەكە  وشەیە  ئەو  بەكارهێنانی 
جێگیربوونی  سەردەمی  لە  كە  )فوقەهاتی(،  ئیسالمی  لە 
سەدەی  لە  هندستان  باكووری  لە  مسوڵمانان،  دەسەاڵتی 
مەغۆلەكان،  دەس��ەاڵت��داری��ی  دروستبوونی  ت��ا  س��ێ��زدەدا 
بناغەی حوكومڕانی پێكهێنابوو. ڕێبەری ئەوان لەو بوارەدا 
»سیاسەتنامە«ی )نیزامول مولكی توسی( بوو، كە بە پێدانی 
سەلجوقییەكان،  سوڵتانی  بە  خ��ودا«  »سێبەری  نازناوی 

سنووری نێوان ئایین و حوكومەتی هەڵتەكاندبوو.
هەرچەندە ئەبول فەزڵیش هاوشێوەی )نیزامول مولك( 
پاشایەتی، بە دیارییەكی خوداوەند دەزانی و پاشاشی وەك 
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ڕووناكی و تیشكی خودا دەزانی)24(، بەاڵم به هۆی قەڵسبوونی 
سێبەر،  و  ڕووناكی  ئیسالمی،  چەمكی  و  دەس��ت��ەواژە  لە 
هاندرا بۆئەوەی وشەی باوی سەردەمی ساسانییەكان، واتە 
»شكۆی ئیزەدی« یان شكۆی خوداوەندی هەڵبژێرێت. شكۆ 
بۆ ئەو چەمكێكی جیهانگیر و گشتگیرە، كە هەم ڕووناكی 
لە واتا ئیسالمی و عیرفانییەكەیدا لەخۆدەگرێت، هەم واتای 
خۆر و ئاگری پیرۆزی هیندۆس و زەردەشتییەكان. لەسەر 
ئەو بنەمایە ئەبول فەزڵ بە پشتبەستن بە واتای سەمبولیك 
پاشای  لە  خ��ۆی  پاشاكەی  پێگەی  وش��ەك��ان،  هێمایی  و 
هیندۆسەكانیشەوە  بە  پاشای هەمووان،  بۆ  مسوڵمانانەوە 

گشتگیر و بەرینتر كرد)25(.
لە  هزر  ڕزگاركردنی  لەسەر  ف��ەزڵ  ئەبول  پێداگریی   
دیارەكانی  پێوەرە  لە  ترە  یەكێكی  ئایین،  كاریگەرییەكانی 
»ئایینی خودایی«  و بە مەبەستی بەرەوپێشبردنی »ئاشتیی 
ڕێنموونی«  »شێوازی  بەشی  لە  بەكارهێنراوە.  گشتی« 
فەلسەفەی  ل��ە  خ��س��ت��ن��ەڕووی ش��ی��ك��ردن��ەوەی��ەك،  وێ���ڕای 
مرۆڤدا  خوڵقاندنی  لە  بابەت  »گرنگترین  دەڵێت:  ئافراندن 
ڕوویداوە، خودی پرۆسەی خوڵقانەكە نییە، بەڵكو لەپێشدا 
هاتنی سازبوونی هزری مرۆییە«. لە درێژەدا دەڵێت: »ئەو 
بەرژەوەندیی  خواستی  سازبوو،  مرۆڤدا  لە  هزر  كاتەی 
تایبەتیخوازیش تێیدا سەریهەڵدا، كە بووەهۆی دروستبوونی 
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خستە  ئەقڵی  و  مرۆڤەكان  لەنێوان  ملمالنێ  و  ناكۆكی 
گۆڕانكارییەكیش  وەه��ا  ئەنجامی  خ��ۆی��ەوە«.  ڕكێفی  ژێر 
تێگەیشتنی جیاوازی مرۆڤەكانە لە »ئایین« و »دنیا«، كە 
هەردووكیان بە : »بەرهەمی فریوی ئەقڵ، نەك دەرەنجامی 

كرداری خودایی دادەنێت«.
ڕاستینەی  ل��ەدەرەوەی  دنیایەك  بڕوایەدابوو،  لەو  ئەو 
بڕوایەشدابوو  لەو  وێنابكرێت،  ناتوانێت،  خودا  هەبوونی 
پ��ەی��وەن��دی��ی م���رۆڤ و خ���ودا ئ���ەوە نییە، ك��ە ل��ە ش��ێ��وازە 
ئایینییەكەیدا كورتكراوەتەوە)26(. ئەبولفەزل بە هێنانە باسی 
تەنیا یەك خودا بوونی هەیە و هەمووشتێك،  ئەوەی، كە 
لەوانە مرۆڤ و هزری مرۆڤ لەوەوە سەرچاوەی گرتووە، 
دەگاتە یەكسانبوون و یەكبوونی مرۆڤەكان، ئەویش وەك 
ئەو  بنەمایە،  ئ��ەو  لەسەر  ت��اك.  خودایەكی  لە  هێمایەك 
دووب��ەرەك��ی  و  جیاكردنەوە  بەهۆی  ببووایە  هەرشتێك 
بووایە،  ئایینی  ئەو شتە، چ  لەنێوان مرۆڤەكان، جا  نانەوە 
چ ماددی ڕەتیدەكردەوە، بە تێپەڕاندنیان سەرلەنوێ هزری 
دەگ��ەڕان��دەوە)27(.  ئاسمانییەكەی  و  خودایی  سەرچاوە  بۆ 
لێرەدایە هزر پەیوەندییەكی دانەبڕاو و توندوتۆڵی لەگەڵ تاكە 
خوڵقێنەری خۆی، لە دەمارگرژییە مرۆییەكان ڕزگاردەبێت، 
كە  مرۆڤەكان،  نێوان  ئاشتییانەی  پێكەوەژیانی  بۆ  ب��وار 

»ئاشتیی گشتیی« لەسەر دامەزراوە، دەستەبەردەكات.
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ناكۆكی  بە  كۆتاییهێنان،  بۆ  فەزڵ  ئەبول  شێوەیە  بەم 
دەستەچی  ڕووب��ەڕووی خودای  ئایینییەكان،  جیاكارییە  و 
هەڵقواڵبێت،  خودایەكەوە  لەوەها  ئایینێك  چوون  بووەوە، 
هاوشێوەی خۆی ئامانجێكی تری نییە، مەگەر خۆسەپاندن 
ئەو  تردا.  ئایینەكانی  شوێنكەوتووانی  بەسەر  زاڵبوون  و 
لە  بەتایبەتی  ئایینی  دەستەگەری  لەبەرامبەر  دژایەتییەی 
هەڵوێستی ئەو لەبەرامبەر ئیسالمدا دەبینرێت، بە جۆرێك، 
ناودەبات)28(.  ئەحمەدی«  »دەستەی  بە  ئیسالم  ئایینی  كە 
ئاماژەیەكی پڕسووكایەتییە بە شێوازی  وشەی ئەحمەدی 
بچوككراوەی ئیسالم لە ئایینی موحەممەدیدا، كە بڕوادارانی 
بە  پێغەمبەرەكەی  ناوی  لەگەڵ  خۆیان،  ئایینی  ناسنامەی 
یەكێك دەزانن، بەاڵم ئەوەی زیاتر لە هەرشتێك دەبووەهۆی 
سیكتاریستی  مەیلی  لە  ف��ەزڵ  ئەبول  زی��ات��ری  ت��ووڕەی��ی 
)دەستەگەریی( ئیسالم، ئەو باوەڕە گەوهەرییە بوو، كە خۆی 
پێناسەدەكرد.  كوفردا  لەگەڵ  ملمالنێ  و  دژایەتی  لە  تەنیا 
دژی  لە  ئایینی  ستەمی  هۆكاری  گرنگترین  تێڕوانینە  ئەو 

نامسوڵمانەكان بوو.
دەگ��ێ��ڕن��ەوە س��وڵ��ت��ان م��ەح��م��ودی غ���ەزن���ەوی، دوای 
دەستبەسەرداگرتنی باكووری هندستان، ئەركی خۆی وەك 
تا  ڕاگەیاند،  هیندۆسەكان«  »كافرە  دژی  لە  شەڕكردن 
ئەو جێگەیە نازناوی »بتشكێن«ی پێبەخشرا)29(. هەروەها 
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)ئەبو ڕێحان بیرونی( زانای ئیسالمیی سەردەمی سوڵتان 
مەحموود هیندۆسەكانی وەك كافر و گرنگرترین دوژمنی 

مسوڵمانەكان پێناسەدەكرد)30(.
ئ���ەو ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ە دوژم��ن��ك��اران��ە و پ��ڕ ج��ی��اك��اران��ەی��ە 
)زیائەدین  پێشنیازەكانی  لە  هیندۆسەكان،  لەبەرامبەر 
و  ژی���اوە  1385(دا   1285-( س��ااڵن��ی  ل��ە  ك��ە  ب��اران��ی(، 
»دیهلی  سەردەمی  مێژوونوسی  و  ئایینی  كەسایەتییەكی 
ب��اك��ووری  ئیسالمیی  دەس��ەاڵت��داری  وات��ە  سەڵتەنەت«، 
هندستاندا دەبینرێت: »سوڵتانێك كافرەكان )هیندۆسەكان( 
بخاتەالوە، سووكایەتی بە دوژمنانی ئیسالم بكات، ئایینی 
ده ربهێنێت،  ڕیشە  لە  بتپەرستی  بەرزبكاتەوە،  ڕاستەقینە 
بۆ  هەڵخڕاندنێك  ه��ەرج��ۆرە  زی��ان��ی  ل��ە  پ��ارێ��زراودەب��ێ��ت 

ئەنجامدانی گوناح و تاوان«.
بارانی لە درێژەدا دەڵێت: »سوڵتانی مسوڵمان لەسەریەتی 
تا سووكایەتی بە هیندۆسەكان بكات، كە لە ڕیزی خراپترین 
دوژمنانی خودا و پێغەمبەراندان. سوڵتان دەبێت بە دیتنی 
پێشه وایانەی  ئەم  براهمێنەكان  بەتایبەتی  هیندۆسەكان، 
كوفر، لە تووڕەییدا ڕوخساری سوورهەڵبگەڕێنێت، سوڵتان 
بژین،  ئارامیدا  و  ئۆقرەیی  لە  ئەوانە  كە  رێگەبدات،  نابێت 
چ بگات بەوەی لە دەسەاڵتدا بەشداریان بكات و پێگەیان 

بەرزبكاتەوە)31(«.
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سااڵنی  لە  كە  هەمەدانییش،  شەهابەدین  عەلی  سەید 
ئێرانی،  بەڕەگەز  زانایەكی  ژیاوە،  )1314-1384(زاییندا 
لە سەردەمی »دێهلی سەڵتەنەت«دا بووە، بە دابەشكردنی 
كۆمەڵگە بە مسوڵمان و نامسوڵمان پەرەی بەو بڕوایەدەدا: 
»ئەركی سەرەكیی سوڵتانەكانی ئیسالم ئەوەیە، پشتیوانی 
جێبەجێكردنی  نابێت  بكات.  مسوڵمانەكانی  لەژێردەستە 
بەبەردەوامی  دەبێت  بخات،  پشتگوێ  ئیسالم  یاساكانی 
خۆی  ب��ۆالی  مسوڵمان  زان��ای��ان  پاڵپشتیی  و  ه��اوس��ۆزی 
هیندۆسەكان  س��ەر  ستەمی  هەرچەندە  ڕابكێشێت)32(«. 
لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  حەنەفییەكانەوە  دەسەاڵتدارە  لەالیەن 
هاوتا شافیعییەكانیان، تا ڕاددەیەك كەمتر بوو، بەاڵم دیسان 
مەبەستی  بە  دادەنران.  پله دوو  هاوواڵتی  بە  هیندۆسەكان 
كۆتایهێنان بەو جیاكارییانەیە، كە ئەبوڵفەزڵ بە ڕەتكردنەوە 
و بەدرۆخستنەوەی دوودەستەیی ئیمان و كوفر جێگاكەی 
ئایینی سێكتاریستی  ئایینی جیهانگیر و  بە دووالیەنبوونی 

پڕكردەوە)33(.

ئایینی خودایی، ئاشتیی گشتی و نەهێشتنی جیاكاری
لێهاتووانەی،  شیكردنەوەی  و  خوێندنەوە  بێگومان 
باوەڕی  و  هزری  بنەما  ئاسمانی،  ئایینی  لە  فەزڵ  ئەبول 
دەبێت  داڕش��ت.  گشتی«ی  »ئاشتیی  كولتوورییەكانی  و 
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ب��ەدوای  كۆمەاڵیەتییەكانیدا،  و  سیاسی  رێوشوێنە  ل��ە 
سەركەوتنی ئەو بنەما سەرەكییەی شێوازی دەسەاڵتدارێتیی 
ئەكبەرشادا بگەڕێین، كە گرینگترین پێوەرەكانی بریتیبوو، 
بۆ  كۆمەاڵیەتی.  دادپ��ەروەری��ی  و  جیاكاری  نەهێشتنی  لە 
تایبەتییەوە  بینینێكی  ب��ە  بابەتە  ئ��ەو  ل��ەس��ەر  باسكردن 
دەستپێدەكەین. لە هندستان بە پێچەوانەی ئێران و واڵتانی 
عەرەبی، زۆر بەكەمی بنەماڵەیەكی مسوڵمان دەبینیت، كە 
ئەوەش  دابنێت.  نێرینەكەی  منداڵە  لە  »محەممەد«  ناوی 
بەجێماوی نەریتێكی سەردەمی ئەكبەرشایە. ئەو لە كۆتایی 
كە  ڕاگ��ەی��ان��د،  فرمانێكی  دەسەاڵتدارێتییەكەیدا  قۆناغی 
بەپێی ئەوە هەڵبژاردنی ئەو ناوە لەالیەن مسوڵمانەكانەوە 
بەم  ئەكبەریدا،  ئایینی  لە  ف��ەزڵ  ئەبول  ق��ەدەغ��ەك��راب��وو. 
ڕێبەری  »خاوەنشكۆ،  دەك��ات:  فرمانە  لەو  باس  شێوەیە 
كە  پەسەندكردووە،  فرمانێكی  هندستان  خەڵكی  رۆحیی 
)پێغەمبەری  محەممەد  ناوی  لە  كەڵكوەرگرتن  ئەو  بەپێی 
ئەو  دەك��رێ��ت،  ق��ەدەغ  هەینیدا  نوێژی  وت��اری  لە  ئیسالم( 
فرمانیشی كردووە، كە نابێت ئەو ناوە لەسەر هیچ منداڵێك 
ڕوون��ە:  ك��ارە  ئەو  بۆ  ئەكبەرشا  هۆكاری  داب��ن��درێ��ت)34(«. 
هەستی  هەڵخڕاندنی  هۆی  ببوایەته   كە  هەربابەتێك،  ئەو 
و  سیمبۆلیك  ل��ەڕووی  تەنانەت  نامسوڵمانەكان،  ئایینیی 
گشتی  ئاشتیی  س��ەر  بۆ  هەڕەشەیەك  بە  هێماییانەشدا، 
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لەو  ه��ەر  ئەنجامدا دەس��ەاڵت��ەك��ەی خ��ۆی دەزان���ی.  ل��ە  و 
نۆژەنكردنەوەی  و  ن��وێ  مزگەوتی  بونیانانی  فرمانەدا 
یاساكانی  شیكردنەوەی  قەدەغەكرد،  كۆنەكانی  مزگەوتە 
ئیسالم و لێكدانەوەی قورئانی لە بەرنامەی خوێندن البرد. 
كاریگەریی  لەژێر  ئەكبەرشا  كە  ئەوەبوو،  گرنگتر  لەوەش 
و  ئاگر  و  خ��ۆر  پەرستنی  هندستان،  زەردەشتییەكانی 

رووناكی لەناو دەربارەكەیدا كردە نەریتێك.
جێگەیە  ئ��ەو  ت��ا  ئیسالم  ل��ە  خ��ۆدوورخ��س��ت��ن��ەوە  ئ��ەو 
و  ه��ەڵ��وەش��ان��دەوە  بەكۆمەڵیشی  نوێژی  كە  چووەپێش، 
كوڕنوشبردندا،  كاتی  لە  كرد،  نوێژخوێنەكان  لە  داواش��ی 
نەك ئەڵاڵ، بەڵكو خودی خۆی )واتە ئەكبەرشا( بپەرستن. 
سەلیم )جەهانگیرشا( كوڕە یاخییەكەی ئەكبەرشا و بكوژی 
ئەبول فەزڵ لە نووسێنێكدا ساڵی )1601(، بە شێوازێكی 
»ئەكبەرشا  قاودەدات:  باوكی   ڕەخنەگرانە سیاسەتەكانی 
زۆرێك لە مزگەوتەكانی كردە گەوڕ و كۆگا. شیاوی باوكم 
)ئەوانەی  ئەوان  ئەنجامبدات،  كردەوەیەك  وەها  كە  نییە، 
و  م��زگ��ەوت  تێچونی  دەب��ێ��ت  پ��ێ��دەگ��ات(  فەرمانەیان  ئ��ەم 
مزگەوتەكان  پێشنوێژی  و  بانگبێژ  وتاربێژ،  م��ووچ��ەی 
نوێژ  بەجێگەیاندنی  ب��ەرەو  خەڵك  و  بدەنەوە  سەرلەنوێ 
عەبدولقادر  )مەال  ڕووەوەیە  لەو  هەر  بانگهێشتبكەن)35(«. 
و  ژیاوە  زاینیدا   )1615-1540( لە سااڵنی  كە  بدایۆنی(، 
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مێژوونوس و كەسایەتیی ئیسالمیی فوقەهاتی ئەو سەردەمە 
هندستان،  )چینایەتی(  كاستیی  سیستمی  پاراستنی  بووە. 
بەو  دەزان��ێ��ت،  ئیسالمخواز  پاشای  ك��اری  گرنگترین  بە 
و »خراپ«  »باش«  چینەكانی  بە  مسوڵمانەكان  شێوەش 
»ئەكبەرشا  ڕایگەیاندوە:  بەدڵگرانییەوە  دابەشدەكات)36( 

بەتەواوەتی بڕوای خۆی بە ئیسالم لەدەستداوە)37(«.
لە  ن��ەب��وو  دووری�����ش  ب��دای��ۆن��ی  تێگەیشتنەی  ئ���ەو 
خستبووە  شەرعی  و  ق��ورئ��ان  ئەكبەرشا  ڕاستییەوە. 
الیەك، لە،جیاتی ئەوەش ئایینێكی دنیایی تایبەت بەخۆی 
دانابوو. بۆ نەهێشتنی جیاكاری و ستەمی ئایینی پێویستی 
)فیقاهەتی(  فوقەهاتی  ئیسالمی  هێماكانی  تا  بەوەبوو، 
بسڕێتەوە، بەهۆی ئەوەی دەسەاڵت و دەستڕۆیشتوویی 
ڕەنگیدەدایەوە.  هێمایانەدا  لەو  ئایینییەكان،  كەسایەتییە 
هەربۆیە ئەكبەرشا هاوكات لەگەڵ الوازكردنی دەسەاڵتی 
و  ع��ەل��م��ان��ی  سیاسەتێكی  ئیسالمییەكان،  م��ەرج��ەع��ە 
یەكجارەكیی  هەڵوەشاندنەوەی  گرتەبەر.  یاسامەندی 
باجەی خرابووە سەر  ئەو   )1580( لە ساڵی   )38( جزیە 
هەنگاوەكانی  گەورەترین  لە  یەكێك  نامسوڵمانەكان، 
بەهۆی  نایەكسانییانەی  بەو  كۆتاییهێنان  بۆ  ب��وو،  ئەو 
ئ���اراوە.  ه��ات��ب��وون��ە  هند  ل��ە  ئیسالمییەوە،  دەس��ەاڵت��ی 
مانگا،  كوشتنی  ئ��ەوە  بەپێی  كە  داڕش��ت،  یاسایەكیشی 
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هیندۆسی  ئایینی  پیرۆزەكانی  ئاژەڵە  و سەرجەم  تاوس 
یاسایە  ل��ەو  سەرپێچیكاران  بۆ  سزایشی  قەدەغەكرد، 
دیاریكرد. لەو پەیوەندییەدا كاردانەوەی ئەو، لەبەرامبەر 
ڕووداوی شاری ناگاركۆت )Nagarkot( سەرنجڕاكێشە، 
ڕووداوێك، كە بووەهۆی كوشتاری ژمارەیەك هیندۆس، 
لەناوچوونی )200( سەر مانگا و ڕووخاندنی پەرەستگەی 
مزگەوتێك  بونیادنانی  و   )Kurukshetra( كوروكشترا 
سەربازییە  هێزە  لەالیەن  پەرستگایە،  ئ��ەو  شوێنی  لە 
ئەكبەرشا،  ڕووداوە  ئەو  دواب��ەدوای  مسوڵمانەكانەوە. 
ئەو  ئەنجامدەرانی  بەسەر  سزای  هەرقورسترین  نەك 
كردەوانەدا سەپاند، بەڵكو پەرستگەكەشی چاككردەوە و 
چەترێكی ئاڵتوونیشی بۆ داپۆشینی بتی ناو پەرستگەكە، 

بەدیاری پێشكەشكرد)39(.
ئەكبەرشاوە  لەالیەن  بەدریاریكراوی  ڕێوشوێنانە  ئەو 
گیرابوونەبەر، بە مەبەستی نەهێشتنی جیاكاری، دەتوانین 
كۆتاییهێنان  لەپێناو  كۆمەاڵیەتییەكاندا،  چاكسازییە  لە 
و  هیندۆس  نەریتەكانی  لە  هەندێك  ن��او  ستەمەكانی  بە 
ئیسالمییەكاندا بینینەوە. ئەویش هاوشێوەی كائوتیلیا نەریتی 
هاوسەرەكەی(  مردنی  لەدوای  ژن  )خۆسووتاندنی  ساتی 
قەدەغەكرد،چەندین ڕێكاری خستەڕوو بۆئەوەی دەرفەتی 
بێوەژنان  بۆ  ه��اوس��ەری  ژیانی  ن��او  چوونە  سەرلەنوێ 
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ش��ازادەی��ەك��ی  ه��اوك��اری��ی  ب��ە  ئ��ەو  وێنە  ب��ۆ  بڕەخسێنێت. 
خۆسووتاندن  لە  هیندۆس،  بێوەژنێكی  توانیی  )راجپوت( 

پاشگەزبكاتەوە)40(.
ئەو لەو بارەیه وە ڕایگەیاند: »شكۆ و گەورەیی پیاوی 
لە  خ��ۆی  ڕزگ��اری��ی  تاكه ڕێی  ئەگەر  لەچیدایە،  هیندۆس 
ئازاردان )خۆسوتاندنی( ژنەكەیدا دەبینێت)41(«. یەكێكی تر 
عەلمانیبوونی  بەڕوونی  كە  ئەكبەرشا،  چاكسازییەكانی  لە 
ئیسالمییانە  یاسا  ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  نیشاندەدات،  ئەو 
ژن  نێوان  ڕەگەزیی  هەاڵواردنی  بنەمای  لەسەر  كە  بوو، 
ئەوەش  داڕێژرابوو،  میراتوەرگرتندا  كاروباری  لە  پیاو  و 
بەڵگاندنی  پیاو.  و  ژن  مافەكانی  یەكسانبوونی  بووەهۆی 
لۆژیكییانەی ئەو لەم بوارەدا بەم شێوەیە بوو: »لە ئایینی 
ئیسالم پشكێكی كەمتر لە میرات بەر كچ دەكەوێت، ئەمە 
ئەوەیە  ش��ی��اوی  الوازب��وون��ی��ی��ەوە،  ب��ەه��ۆی  كاتێكدایە  ل��ە 
پشكێكی زیاتری بەربكەوێت)42(«. ئەو جۆرە چاكسازییانە 
دەرهاویشتەیەكە لە جیهانبینیی ئەو، كە تێیدا ڕەچاوكردنی 
ڕۆژێك  دەگێڕنەوە  هەیە.  تایبەتی  گرنگییەكی  ژنان  مافی 
یەك  ئەركێك  ڕاپەڕاندنی  بەمەبەستی  ویستی  ئەكبەرشا 
لە بەردەستەكانی بە ناوی )بەهادۆر( بۆ شوێنێك بنێرێت، 
بەاڵم بەهۆی ئەوەی ژنی بەهادۆر ڕازینەبوو، بە ڕۆیشتنی 
بە  س��ەردان��ەی  ئ��ەو  ئەنجامدانی  ئەكبەرشا  م��ێ��ردەك��ەی، 
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وەرگرتنی ڕەزامەندیی ژنی بەهادۆر مەرجداركردبوو)43(.
ئەكبەرشا داڕشتنی چەند ڕێوشوێنێكی دادپەروەرانەی 
تر، دەخاتە ئەستۆی وەزیرە لێهاتووەكەی واتە ئەبولفەزل، 
كە بەوردەكارییەوە لە ئایینی ئەكبەریدا، ئاماژەیان پێكراوە. 
ئەو یاسا و ڕێوشوێنانە پەیوەندیی نێوان گرووپ و چینە 
پەیمانی  وەك  فەزڵ  ئەبول  دیاریدەكات،  كۆمەاڵیەتییەكان 
ئەو  ه��اوت��ای  زۆر شوێندا  ل��ە  ن��اوی��دەب��ات.  ك��ۆم��ەاڵی��ەت��ی 
بۆ  باسیكردوون.  ئارتاشاسترا  لە  كائوتیلیا  كە  یاسایانەن، 
وێنە دەتوانین ئاماژەبكەین، بە پەیوەندیی كار، ڕێژەی كرێ 
نرخی  حوكومەت،  فەرمانبەرانی  و  كرێكار  مووچەی  و 
سوود و قازانجی بازرگانی و جێگیركردنی نرخی كااڵكان، 
كە لە هەموویاندا دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی ڕەچاوكراوە)44(.

 
شاییستەساالری

دی��اردەی  عەلمانییەت  گرنگەكانی  بەرهەمە  لە  یەكێك 
شاییستە ساالرییە، كە بەو پێیە تاكەكان بە لەبەرچاوگرتنی 
پێگەی  یان  ئایین  بنەمای  لەسەر  نە  پسپۆڕییان،  تواناو 
ئەو  دابنرێن.  حوكومەتدا  پۆستەكانی  لە  كۆمەاڵیەتییان، 
كە  سەردەمیانەیە،  گۆڕانكارییەكی  بنەڕەتدا  لە  دیاردەیە 
كۆمەڵگەكانی  لەناو  دەوڵەتەنەتەوەییەكان،  هاتنەكایەی  بە 
لە  ئایین  جیاكردنەوەی  بە  دەستیپێكردووە،  ئ��ەورووپ��ا 
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چەند  دەكرێت،  كاتدا  هەمان  لە  گشتگیركراوە.  سیاسەت 
الیەنێك لەو دیاردەیە لە مێژووی كۆمەڵگەكانی ڕۆژهەاڵت، 
لەوانە هندستانی سەردەمی كائوتیلیا و سەردەمی ئەكبەرشا 

ببینین.
خورافە  و  ئایین  بە  بڕوای  ئەوەی  كائوتیلیا سەرباری 
ئەوان  دەك��رد،  جادووگەرەكان  لە  باسی  كاتێكیش  نەبوو. 
دەخاتە بازنەیەكی پسپۆڕییەوە، كە تاكە ئەركەكەیان بریتییە 
لە دەرپەڕاندنی رۆحە ناپاكەكان، بەو جۆرەی، كە زانستی 
لێهاتووەكان  بە  تایبەت  پسپۆڕیی  كارێكی  بە  سیاسەت 
فەزڵدا  ئەبول  ئەندێشەی  لە  پسپۆڕیخوازییە  ئەو  دەزانێت. 
ئەستێرەناسیدا،  پێگەی  لە  كاتێك  بەتایبەتی  دەبینرێت. 
كورتبینی  »كۆمەڵێك  ب��ە:  كۆچی  مێژووی  كۆكەرەوانی 
ئایین  بە  مێژوو  كە »خوێندنەوەی  ناودەبات،  كارنەناس« 

دادەنێن«.
ه���ەروەه���ا ه��اوپ��ەی��م��ان��ێ��ت��ی��ی س��ی��اس��ی��ی ئ��ەك��ب��ەرش��ا و 
بە  پێویستییەك  وەك  هیندۆس(  )راجپوتی  شازادەكانی 
توانایی و لێهاتوویی سەربازی ئەو شازادانە لێكبدرێتەوە. 
ئایینی،  باوەڕی  نەك  پسپۆڕی،  و  لێهاتوویی  بە  گرنگیدان 
تاكە ڕێنوێنی ئەوبوو لە شێوازی دەسەاڵتدارێتیدا، ئەوەش 
ئەو  دەنواند.  خۆی  دەسەاڵتدا  لە  ئایین  یجیاكردنەوەی  لە 
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جیاكردنەوەیە رێگە بە هیچ جۆرە جیاكاری و هەاڵواردنێك 
ن��ادات، لەسەر بنەمای ئایین، بن و بنەچە و ڕەگ��ەز، هەر 
مەسیحییەكەی  ك��وڕە  دانییەل،  بە  ئەكبەرشا  چۆن  وەك 
بنەچە و ڕەسەنایەتیی هەرمرۆڤێك،  دەڵێت: »بن و  خۆی 
بە  نەك  هەڵدەسەنگێنرێت،  بەهرەكەی  و  لێهاتوویی  بەپێی 
و  بنەماڵە  و  شەجەرەنامە  لە  بەڵگەهێنانەوە  و  گەڕانەوە 

ڕەگەزەكەی)45(«.
ئ��ەب��ول ف���ەزڵ ل��ە ش��ی��ك��ردن��ەوەی س��ی��اس��ەت��ی پاشا 
دەسەاڵتدارەكەیدا دەڵێت: »خاوەنشكۆ ڕێز لە لێهاتوویی 
و لێوەشاوەیی دەگرێت، نەك ڕاسپاردن و پێشنیازكردن، 
ی���ان ب��ن و ب��ن��ەچ��ە و ڕەس��ەن��ای��ەت��ی��ی ك��ەس��ەك��ان، ئ��ەو 
چۆنایەتییەوە  لەڕووی  كە  ئەوەیە،  هاندەری  هەمووكات 
دەگرێت،  بەهرە  و  توانا  لە  ڕێز  ئەو  بن،  باشترینەكان 
كەسانی لێهاتوو لە هەر ئایین و چین و توێژێك بن، لە 
هەرەبااڵكان  پلە  تا  دایاندەنێت،  سەربازییەكاندا  پۆستە 

بەرزیان دەكاتەوە)46(«.
ب��ەڵ��گ��ەش ل��ەس��ەر ئ��ەم��ە چ��ی��ی��ەت��ی ت��ێ��ك��ەاڵوی چینی 
ئیمپراتۆری  لە  قۆناغە  ئ��ەو  دەرەب��ەگ��ی  و  ئاریستۆكرات 
و  هیندۆسەكان  ه��ەم  تێیدا  ك��ە  هندستانە،  مەغۆلەكانی 
تر  ئایینەكانی  شوێنكەوتووانی  هەم  و  مسوڵمانەكان  هەم 

دەبینران.
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 رێبازی عەقڵ
دەستەبەركردنی  فەزڵ  ئەبول  پێكرا،  ئاماژەی  هەروەك 
ئاسانگیریی ئایینی، كە دەرهاویشتەیەكی »ئاشتیی گشتی«ە 
بە ڕزگاربوونی هزری مرۆڤ، لە چنگ دەمارگرژیی دەستەییدا 
هەڵدەگرێت،  ب��ەرەوس��ەرت��ر  هەنگاوێك  دوات���ر  دەبینێت. 
لەو  چوون  دەبەستێتەوە،  دادپەروەرییەوە  بە  ئەقاڵنییەت 
نەریتەكانی  بۆ  ڕەخنەگرانە  تێڕوانینێكی  بەبێ  بڕوایەدایە 
ڕابردوو لەژێر ڕۆشنایی عەقڵ، ناتوانن  ڕووب��ەڕووی ئەو 
جیاكارییانە ببنەوە، كە لەو نەریتانەوە هەڵقواڵون. رڕێگەی 
وەها تێكۆشانێك بەتایبەتی لە كۆتایهێنان بە پەیوەندیی نێوان 
مەرجەع و شوێنكەوتوو دەبینێت، كە بەردەوامی دەبەخشن 
بە زۆرێك لە نادادپەروەری و نایەكسانییە كۆمەاڵیەتییەكان.

ئەبول فەزڵ لە بەرگی سێیەمی ئایینی ئەكبەریدا دەڵێت: 
پێش  كەسانی  كە  شتانە،  ئەو  هەموو  مرۆڤ  دەبێت  »بۆ 
بەتەواوەتی  بەجێهێشتووە،  بۆیان  ڕاستینە  وەك  خ��ۆی 
پەسەندبكات؟ مرۆڤ دەبێت بە بەردەوام پرسیار لە خۆی 

بكات، لێكۆڵینەوە ئه نجامبدات و تێبگات)47(«.
دادپەروەری  پاشای  ئەندێشەی  لە  بۆ عەقڵ  ئەو مەیلە 
ئەبول فەزڵیشدا دەبینرێت، بەتایبەتی لەو شوێنەدا، كە دەڵێت: 
»نابێت ئەقڵ و هزر بخرێتە پەراوێزی فەرمانە ئایینییەكانەوە، 
نابێت لەسەر زەلكاوی ئایینەكان بوەستین)48(«. ئەكبەرشا 
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جارێكی تر ئەو خاڵە بە بیر ئەبول فەزڵ دەهێنێتەوە و دەڵێت: 
»شوێن هزر كەوتن و ڕەتكردنەوەی نەریتخوازی ئەوەندە 
نەریتخوازی  ئەگەر  ناكات.  وتن  بە  پێویست  كە  ڕوون��ە، 
كارێكی شیاو بووایە، پێغەمبەرەكان تەنیا ڕێگای ئەوانەی 

پێش خۆیان دەگرتەبەر)49(«.
»ڕێگەی  وەزی��رەك��ەی،  وەك  ئەویش  كاتدا  هەمان  لە 
هزر«ی بە دادپەروەرییەوە بەستەوە. لەو بوارەدا دەگێڕنەوە 
ساڵی )1591( یەكێك لە ژێردەستەكانی، بە ناوی موراد ئەو 
پرسیارەی لەبەردەم ئەكبەرشادا كردووە: »ئەگەر كەسێك لە 
خێوەتێكدا ببینرێت، كە بە چاولێكەری لە پێشەوا ئایینییەكان 
نوێژدەكات، ئایا دەبێت ڕێگری لێبكرێت، یان لێی بگەڕێیت تا 
بەردەوام بێت لەو كارە؟ وەاڵمی ئەكبەرشا بەم شێوە بووە: 
»ئەو نوێژخوێنە چاولێكەرە شیاوی ئەوەیە، كە ئامۆژگاری 
بكرێت و یارمەتی بدرێت، بۆئەوەی بگەڕێتەوە سەر ڕێبازی 
هۆشداریدەدات  ئ��ەوەش  س��ەرەڕای  بیركردنەوە«.  و  هزر 
كارە  بەو  ناچار  بەزۆرەملێ  كەسە  ئەو  نابێت  كە  ل��ەوەی، 
بكرێت، چوون ئەوە بە پێچەوانەی »ئاشتیی گشتی«یە)50(. 
بۆ  ئەكبەرشایە  فرمانێكی  تر  سەرنجی  جێی  نموونەیەكی 
ئازادكردنی كۆیلەكانی حوكومەت، ساڵی )1582(، كە تێیدا 
رایگەیاند بوو: »ئەوە دورە لە هزر و ویژدان، ئێمە سود و 

قازانج لە كاری زۆرەملێی كەسانیتر وەربگرین)51(«.
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دەسەاڵت و پەیمانی كۆمەاڵیەتی
ئ��ەب��ول ف���ەزڵ دەس���ەاڵت���ی ب��ە ج��ۆرێ��ك ل��ەج��ۆرەك��ان��ی 
خوداپەرستی دادەنا، ئەوەی حكومەتی لە الی ئەبول فەزڵ  
ئاسمانییەكان  ئامانجە  هەڵكشاندبوو  پیرۆزە  پێگە  ئەو  بۆ 
لە  یاسایە  سەروەركردنی  و  دادپ���ەروەری  بەڵكو  نەبوو، 
الیەن حكومەتەوە. حكومەت لەڕوانگەی ئەوەوە پەیمانێكی 
كە  فەرمانلێكراو،  و  فەرمانڕەوا  لەنێوان  بوو  كۆمەاڵیەتی 
تێیدا هەردووال ئەو ئەركە تایبەتییە لەپێشدا دیاریكراوانەی 
كۆمەاڵیەتی  هاوسەنگیی  ڕاگرتنی  مەبەستی  بە  خۆیان، 

جێبەجێ دەكەن.
ئیمپراتوری و گوێڕایەڵی  یاساكانی  گەر جێبەجێكردنی 
بۆ پاشای دەسەاڵتدار، ئەركی خەڵك و فەرمانلێكراوان بێت، 
دەستەبەركردنی  لە  دەبێت  بریتی  پاشا  بەرپرسیاریێتیی 
زەمینە ماددییەكانی خۆشگوزەرانیی خەڵك و دادپەروەریی 
كۆمەاڵیەتی، بە پشتبەستن بە سێ بنەمای »خۆشگوزەرانی 
و دادپ��ەروەری« و »ڕێبازی عەقڵ« و »ئاشتیی گشتی« 
دەستەبەردەبێت. لەو چوارچێوەیەدا )ئەبول فەزڵ( لە بەشی 
وێڕای  فەرمانڕەوا(،  )ئەركەكانی  جەهانداری«  »پەرەنج 
خستنەڕووی رێگەچارە بۆ كۆتاییهێنان بە ناكۆكی و ئاڵۆزییە 
دەستەبەركردنی  مەبەستی  بە  كۆمەڵگە،  ناو  ئایینییەكانی 
یەكڕیزیی كۆمەاڵیەتی دەڵێت: »بەڕاستی لە وەها دۆخێكدا 
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نامووسی  و  م��اڵ  و  گیان  لە  پارێزگاری  دەك��رێ��ت،  چ��ۆن 
بە  پێیانوایە،  گۆشەنشینان  لە  هەندێك  بكرێت؟  خەڵك 
دەستەودامێنبوونی هێزی سەرووی سروشت )ئاسمانەكان( 
ئەو  هێنانەدیی  ب��ەاڵم  دەب��ێ��ت،  دەستەبەر  ئامانجانە  ئ��ەو 
ئامانجانە پێویستی بە حوكومەتێكە، كە یاسا سەروەربكات، 
ئەوەش هەرگیز بەبێ یارمەتی و دەستوەردانی پاشایەكی 
ئەبول  ل��ەوێ��دا  ه��ەر  مسۆگەرنابێت«.  دەس���ەاڵت،  خ��اوەن 
نووسیویەتی:  و  ش��ی��دەك��ات��ەوە  پاشا  ئەركەكانی  ف��ەزڵ 
دادپەروەریی  و  لێوەشاوەیی  بەهۆی  لەسەریەتی  »پاشا 
خۆیەوە، پێداویستییەكانی ژیان و خۆشگوزەرانیی خەڵكانی 

ژێردەستەی دەستەبەربكات)52(«.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەبول فەزڵ لە كولتوور و شارستانییەتی 
ئەكبەرشادا  ئاسمانیی  ڕه گوڕیشەی  ب��ەدوای  ئێراندا،  كۆنی 
دەگەڕا، لە الیەكی دیكەوە لەژێر كاریگەریی نەریتی فیكری هندی 
نەریتێكە  ئەوەش  ئەكبەر شای ڕیزدەكرد.  ئەركەكانی  كۆندا، 
به دیاریكراوی لە پێویستی دووالیەنەی دەسەاڵتدار و خەڵك 
خوداناسی   )Narada( نارادا  وتەی  ڕەنگیدەدایەوە.  پێكەوە 
لەبەرامبەر   )Vaisnava( ڤایسناڤا  نەریتی  ئەفسووناوی 
بەروبوومی  لە  پاشا  نەریتە: »پشكی  لەو  نموونەیەكە  پاشا، 
كشتوكاڵی ئەوەیە، كە خەڵك لەبەرامبەر پارێزگاریكردن لێیان، 

وەك كرێی دەست )داهات( دەیدەنە پاشا«.
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كە  بوزییە،  خوداناسێكی   )Aryadeva( ئاریادیڤا 
»كاتوهەستكا«  نامیلكەی  لە  زایین  لە  بەر  سەدە  سێ 
)Katuhastaka( بەڕاشكاوییەكی زیاتر ئەو خاڵەی لە 
بەردەم دەسەاڵتدارێكی سەردەمی خۆی خستووه تەڕوو: 
ب��ە خ��ۆت��ەوە بكەیت،  »ت���ۆ چ���ۆن دەت��وان��ی��ت ش��ان��ازی 
یەك  ب��ە  و  خەڵكیت  كۆیلەی  ب��ەت��ەواوەت��ی  كاتێكدا  ل��ە 
ژیانت  ئ��ەوان  كشتوكاڵیی  بەروبوومی  شەشی  لەسەر 

بەڕێوەدەبەیت)53(«.
ه���ەر ب���ەو ش��ێ��وەی��ە، ئ��ەب��ول ف����ەزڵ، ك��ە ل��ەس��ەرووی 
لە  لێكۆڵینەوە  و  خوێندنەوە  بە  گرنگی  هەمووشتێكەوە، 
مێژووی هندستان دەدا، بە شوێنكەوتنی ئەو نەریتە فیكرییە، 
خەڵكی  م��ووچ��ەخ��ۆری  و  خزمەتكار  وەك  ئەكبەرشای 
هندستان ناودەبرد)54(. ئەو خوێندنەوە هاوشێوەیە لە پێگەی 
كە  كۆمەاڵیەتی،  پەیمانێكی  لە  تێگەیشتنێكە  دەس��ەاڵت��دار، 
بەپێی ئەو هێز و گەورەیی پاشا، بە پاراستنی هاوسەنگیی 
گشتی  خزمەتگوزاریی  پێشكەشكردنی  و  كۆمەاڵیەتی 

سنوورداردەكرێت.
لەپێناو بەجێگەیاندنی ئەو جۆرە ئەركانەدایە ئەكبەرشا 
زنجیرەیەك  ئایینی،  جیاكاریی  ب��ە  كۆتاییهێنان  ل��ە  جیا 
ئابوورییش  و  ئاوەدانكردنەوە  ڕێوشوێنی خۆشگوزەرانی، 
ده گرێته ئەستۆ. دەكرێت گرینگترین ڕێوشوێنەكانی بەم جۆرە 
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وشكەساڵیدا،  كاتی  لە  جووتیاران  یارمەتیدانی  ڕیزبكەین: 
هاندان بۆ بەرهەمهێنانی كشتوكاڵی بە ڕێگای كەمكردنەوەی 
باج لەسەر كێڵگە و زەوییە كشتوكاڵییەكان، فراوانتركردنی 
خ��اوەن  ژم���ارەی  زیادكردنی  و  كشتوكاڵییەكان  زەوی��ی��ە 
زەوییە بچووكەكان)55(، دروستكردنی ڕێگاوبانی بازرگانی، 
پارێزگاریكردن لە لەوەڕگە و دارستانەكان، پشتیوانیكردن 
پیشەیی،  یەكەی  دامەزراندنی  و  دەستی  پیشەسازیی  لە 
لەوانە پیشەسازیی ڕستن و چنین و دروستكردنی بەلەم 

و كەشتی)56(.
ئەو  هندستان،  ناوداری  مێژوونوسی  عیرفان حەبیب،   
كااڵ  ئاڵوگۆڕی  گەشەكردنی  هۆكاری  وەك  ڕێوشوێنانە 
ن��اودەب��ات)57(.  قۆناغەدا  لەو  سەرمایەداری  پەیوەندیی  و 
ئاستی  بەرزبوونەوەی  پێشكەوتنە  ئەو  لەسەر  بەڵگەش 
داهاتی تاكەكەس و زۆربوونی توانای كڕینی هاوواڵتییانی 
هندستان بوو، لەو سەردەمەدا، كە بەپێی ئەو لێكۆڵینەوانەی 
كۆمەڵگەكانی سەردەمی  لەگەڵ  بەراورد  بە  ئەنجامدراون، 

هاوچەرخ لە ئاستێكی زۆر بەرزتردابوون)58(.
لە  ب��ەری��ت��ان��ی  ڕۆژه��ەاڵت��ن��اس��ی  )م���ورالن���د(  نییە  بێهۆ 
كتێبەكەیدا، كە ساڵی )1920( چاپی كردووە دەمارگرژیی 
ڕوانگەی  »لە  دەڵێت:  بەڕاشكاوی  الیەكەوە،  خستووەتە 
كاتی  )لە  هند  كە  حاشاهەڵنەگرە،  ڕاستییەكی  ئەوە  منەوە 
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مردنی ئەكبەرشا( دا، لە بواری پیشەسازییەوە، زۆر لە ئەم 
سەردەمەی ئەورووپای ڕۆژئاوا پێشكوتووتربووە)59(«. 

ك���ۆی ئ���ەو ك��ارت��ێ��ك��ەران��ە، ك���ە زەم��ی��ن��ەم��ادی��ی��ەك��ان��ی 
خۆشگوزەرانی و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتیی ئەبول فەزڵ و 
هەوڵەكانی بۆ البردنی جیاكاریی ئایینی، لێكەوتەو بەرهەمی 
دەسەاڵتدارێتیی  س��ای��ەی  ل��ەژێ��ر  هندستان  ك��ە  دۆخێكە، 

ئەكبەرشادا، بووە واڵتی ئاشتی و ئۆقرەیی.
لەو قۆناغە لە مێژووی هندستاندا، باشتركردنی دۆخی 
بۆ  هاندانیان  و  كۆمەڵگە  ن��او  جیاجیاكانی  چینە  ژیانی 
پابەندبوون و پشتیوانیكردن لە دەسەاڵتداران، بە جۆرێكە 
پاشای  دژی  لە  سەرهەڵدانێك،  و  یاخیبوون  هه رچەشنە 
دادپەروەریی مەغۆل بەهۆی پێشوازینەكردنی خەڵكەوە، هیچ 
ئەنجامێكی لێنەدەكەوتەوە. هەر لەو قۆناغەدایە ئاسانگیریی 
ئایینی جێگەی ملمالنێ و ناكۆكیی ئایینی دەگرێتەوە. ئەوەش 
بە جۆرێكە شوێنكەوتووانی هەموو ئایینەكان، چاالكانە لە 

ڕێورەسم و جەژنەكانی یەكتردا بەشداریدەكەن.
پەرەستنی »سیتال« )sitla( خودای مێینەی هیندۆسەكان، 
لە  نموونەیەكە  قۆناغەدا،  ل��ەو  مسوڵمانەكانەوە  لەالیەن 
نێوان ئەوان و هیندۆسەكان، كە  پێكەوەژیانی ئاشتییانەی 
خۆی لەخۆیدا بەڵگەیەك بوو لەسەر هەبوونی كۆمەڵگەیەكی 

گشتگیر )60(. 
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بینینەكانی ئیدوارد تێری )Edward Terry( ، تەنانەت 
 )1619-1616( ئ��ەك��ب��ەرش��ا  م��ردن��ی  دوای  س��ااڵن��ی  ل��ە 
)لە هندستان(  ئەو ڕاستییە دەدەن: »لێرە  لەسەر  شایەتی 
بڕوای  لە  باس  بەئازادانە  تا  هەیە،  بۆی  هەمووكەسێك 
ئایینیی خۆی بكات، تەنیا ڕێگری و سنوورداركردنێك، كە 
من تا ئێستا بینیومە ئەوەیە، كەسانێك دژایەتیی بیروباوەڕی 

كەسانی تر دەكەن پارێزراو نین)61(«.
هیندۆسەكان،  لەالیەن  ئەكبەرشا  خۆشویستنی  نهێنیی 
بە  ب��وو،  ل��ەوەدا  ه��ەر  راجستان  راجپوتەكانی  بەتایبەتی 
جۆرێك ئەوان ڕێز و پێگەی خۆیان بەهۆی سیاسەتەكانی 
ئەوەوە دەزانی، ڕێك بەو هۆیەش ئەویان وەك وێنای دوو 

خودای راما و كریشنا ناودەبرد)62(.

ئەكبەرشا پێشەوا و ئیمامێكی دادپەروەر
ئەكبەرشا بۆ چەسپاندنی ئایین و شێوازی حكومڕانیی 
كۆتایهێنانی  ب��ە  پێویستی  ه��ەرش��ت��ێ��ك  ل��ە  ب���ەر  خ���ۆی، 
دادوەرە  و  ش��ێ��خ  دەس��ت��ڕۆی��ش��ت��ووی��ی  و  دەس���ت���وەردان 
بە  مسوڵمانی  زانایانی  بنچینەدا  لە  هەبوو.  ئیسالمییەكان 
نەك  دەزانی،  بۆ سەر حوكومەتەكەی خۆی  مەترسییەك، 
هەر بەهۆی ئەوەی بەربەستێك بوون لە بەردەم گەیشتن 
بە ئامانجە سیاسییەكانیدا، بەڵكو بەهۆی حەزی ئەوان، بۆ 



مێهرداد سەمەدزادە 234

سامانی  دەستبەسەرداگرتنی  و  دنیا  ماڵی  كۆكردنەوەی 
حوكومەتیشەوە، بووبوونە مەترسی )63(.

وەه��ا  جێبەجێكردنی  ب��ۆ  دەب��ووای��ە  ك��ات��دا  ه��ەم��ان  ل��ە 
لەگەڵ  ب��ەراورد  بە  خۆی  بااڵتربوونی  پێگەی  ك��ردارێ��ك، 
لە  ئ���ەوەش  جێگیربكات.  ئیسالم  ه��ەرەگ��ەورەك��ان��ی  زان��ا 
پاڵپشتیی  بە  ساڵەدا  لەو  دەستەبەربوو.  )1579(دا  ساڵی 
لەوانە )شێخ موبارەك  زانا ڕووناكبیرەكان،  لە  ژمارەیەك 
بەیاننامەیەك  دەركردنی  بە  فەزڵ،  ئەبول  باوكی  ناكوری( 
لە  ئەو هەنگاوە  خۆی وەك خەلیفەی ئیسالم ڕاگەیاند)64(. 
ئەودا  دەرەوەی  سیاسەتی  كاریگەریی  لەژێر  الی��ەك��ەوە، 
لەنێوان  بێالیەنی  هەڵبژاردنی  بنەمای  لەسەر  كە  ب��وو، 
پاشا شیعەكانی سەفەوی  و  سوڵتانی سوننەی عوسمانی 
سیاسەتی  بە  پەیوەندی  تریشەوە  الیەكی  لە  داڕێژرابوو، 
»ئاشتیی گشتی«یەوە هەبوو. ئەكبەر شا، ئێستا لە پێگەی 
خەلیفەی ئیسالم و تاقە مەرجەعی ئیسالم، مافی هەرجۆرە 
خوێندنەوەیەكی بۆ دەقە ئایینییەكانی لە زانا مەكتەبییەكانی 

ئیسالم بە شیعە و سوننەوە سەندەوە.
تەنیا خۆی مافی ئەوەی هەبوو، لە كاتی دروستبوونی 
بەپێی  ئیسالمەوە،  ئایینی  فەرمانەكانی  لەبارەی  ناكۆكی 
و  نێوانگیری  دەك���رد)65(.  نێوانگیری  واڵت  ب��ەرژەوەن��دی��ی 
تێپەڕاند،  ئیسالمی  ئایینی  س��ن��ووری  نێوبژیوانییەكانی 
ئایینەكانی تریشی گرتەوە. بۆ وێنە ئەكبەرشا دوای مردنی 
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ئایینیی  ڕێبەری  یەكەم   )Guru Nanak( نانەك  گ��ورو 
جێگرەوەكەی  دیاریكردنی  پرسی  لە  دەستی  سیخەكان، 

وەردا، گورو ئارجونی بۆ ئەو پۆستە دەستنیشانكرد)66(.
لە كۆتایی ئەم بەشەدا بیرهێنانەوەی دوو خاڵ پێویستە. 
لە  بەخشندە،  و  دادپ��ەروەر  بۆئەوەی ڕوخسارێكی  یەكەم 
خودا وێنابكرێت، پێویستە دەسەاڵتی سیاسی لەئارادابێت. 
ناكرێت لە دەرەوەی بازنەی دەسەاڵت بیت و بە شێوەی 
پاڕانەوە، داوا لە فەرمانڕەوایەكی ستەمكار بكەیت، تا لەپێناو 
پێخۆشبوونی خودا ملبدات، بۆ ئەو ڕووخسارە وێناكراوە 
بنەمای  لەسەر  بنەڕەتدا  لە  داواكارییەك  وەه��ا  خ��ودا.  لە 
خوێندنەوەی تیۆری ئایینیی سەردەست دەخرێتەڕوو، كات 

بەفیڕۆدان و هەوڵێكی بێئەنجامە.
دووەم ئەوەیە، كە چەمكی دەسەاڵتی سیاسی، هەرچەندە 
سنوردارناكرێت.  ب��ەوەوە  هەر  ب��ەاڵم  دەس��ەاڵت��ە،  ئاوێتەی 
گەورەیی و دەسەاڵتی ئەكبەرشا بەتەنیا بۆ پێگەی ئەو وەك 
حكومڕان ناگەڕێتەوە، بەڵكو بۆ مەیل و خواستی ئەوە، بۆ 
ئەكبەرشا  سەركەوتنی  نهێنیی  دادپ���ەروەری.  چەسپاندنی 
ئیسالمی  ن��وێ��ن��ەران��ی  دەس��ت��وەردان��ی  ب��ە  كۆتاییهێنان  ل��ە 
و  فەلسەفی  تێڕوانینی  نێوان  پەیوەندیی  لە  مەكتەبییەوە، 
شێوازی حكومداریی ئەودایە، كە توانسی هەژموونی سیاسی 

– باوەڕمەندیی خۆی بەسەر كۆی كۆمەڵگەدا بچەسپێنێت.
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ڕوون��اك��ب��ی��ری  زان���ای  خ��اق��ان��ی(  )ن���ورەدی���ن  قسەكانی 
پشتڕاستدەكاتەوە:  هەژموونییە  ئ��ەو  س��ەردەم��ە،  ئ��ەو 
كۆمەڵگە،  بۆ  الدەر  ئایین  لە  پاشای  »دادپ��ەروەرب��وون��ی 
ن��ادادپ��ەروەری  پاشایەكی  ستەمی  لە  باشترە  زۆر  زۆر 
لە  كاتێك   )1580( س��اڵ��ی  ل��ە  ب��ۆی��ە  ب���اوەڕم���ەن���د)67(«.  
ناوچەكانی ڕۆژهەاڵتی هنددا ژمارەیەك لە شێخ و دادوەرە 
لە  پاشای  لەبەرامبەر  ناڕەزایەتییەك  وەك  ئیسالمییەكان، 
ئایین الدەر یاخیبوون و راپەڕین، بە دەركردنی فتوا ئەویان 
بە كافر لەقەڵەمدا، ئەكبەرشا بە پشتیوانیی جەماوەر توانیی 
ئەو راپەڕینە تێكبشكێنێت. ئەو خۆی بە ملكەچی هیچ یەك 
داواكاریی  لەبەرامبەر  تا  نەدەزانی،  شیعە  ئیمامەكانی  لە 
ئەو  لەڕاستیدا  دابدات،  بەرهەڵستكارە مسوڵمانەكان چۆك 

خۆی بە ملكەچی، یەك بە یەكی خەڵكی هندستان دەزانی.
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» بەریتانییەكان وەك پاساوهێنانەوەیەك بۆ داگیركردنی هندستان، 
و  دڕن��دەی��ە  نیوەی  كە  دەشوبهاند،  بوونەوەرێك  بە  واڵت��ەی��ان  ئ��ەو 
نیوەكەی تریشی منداڵە. ئەگەر نیوەی یەكەم پێویستی بەوە هەبوو، كە 
بەشارستانی بكرێت، نیوەكەی تریشی پێویستی بەوەبوو، كە ئاگاداری 

بیت و بەخێوی بكەیت«
ئاشیس ناندی
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بەشی شەشەم
كۆلۆنیالیزم و عەلمانییەت

ل��ە ب��ەش��ی ڕاب������ردوودا تیشك خ��رای��ەس��ەر ش��ێ��وازی 
لە  ترە  یەكێكی  كە  مەغۆل،»  ئەكبەرشای  دەسەاڵتداریی 
شێوازی  هندستان.  لە  عەلمانییەت  پاشخانی  نوێنەرانی 
بە  »گرینگیدان  بنەمای  سێ  لەسەر  دەسەاڵتدارییەكەی 
كۆمەاڵیەتی  دادپەروەریی  و  خۆشگوزەرانی  ئەقاڵنییەت« 
و » ئاشتیی گشتی« ڕەنگدانەوەی نەریتێكە،» كە هەر لە 
كۆنەوە تا سەردەمی دەسەاڵتداریی ئەكبەرشا، بە شێوازێكی 

پچرپچڕ بەردەوامیی پێدرا.
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لەم بەشەدا ئاماژە بە پرۆسەی لەناوچوونی ئەو نەریتە 
لە  دەستیپێكرد،  ئەكبەرشادا  س��ەردەم��ی  لە  كە  دەك��ەی��ن، 
ڕای   ، سڕدرایەوە  بەتەواوەتی  كۆلۆنیالیزمدا  سەردەمی 
لەبیری كرد. دەرئەنجامی ئەو پرۆسەیە پەرەپێدان  گشتی 
بە ناسنامەی ئایینی و هاتنەئارای توندوتیژیی دەستەیی و 
ئایینی بوو، كە جێگەی دوو بنەمای ئاسانگیریی ئایینی و 
پێكەوەژیانی ئاشتییانەی سەردەمی ئەكبەرشای گرتبووەوە.

سڕینەوەی نەریتێك
)ئ��ۆرەن��گ��زی��ب(  دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی  س��ەردەم��ی  بێگومان 
ش��ەش��ەم  ك��ە  1707(زای���ی���ن���ی،  ب��ۆ   1618( ل��ەس��ااڵن��ی 
ئیمپراتۆری مەغۆلەكانی هندستانە، دەبێت وەك سەرەتای 
لە  كە  ببرێت،  ن��اوی  عەلمانییە  سیستمە  ئەو  لەناوچونی 
لە  وەرزە  لەم  دان��راب��وون.  بناخەكانی  ئەكبەرشاوە  الیەن 
بە  مەغۆل،  فراوانخوازی  پاشای  ئیمپراتۆریدا،  مێژووی 
لەگەڵ شێخ و دەرەبەگە  لە هاوپەیمانی  بەرگی ئیسالم و 
سەرتاسەری«  »فەرمانی  دەرك��ردن��ی  بە  مسوڵمانەكان، 
یاسا و ئەخالقە ئیسالمییەكانی بەسەر كۆمەڵگەدا سەپاند و 
بەو شێوەیە دەمارگرژی و جیاكاری لەجیاتی ئاسانگیری 
دانا. هەرچەندە سەركەوتنەكانی  ئاشتیی گشتیی  و  ئایینی 
)ئۆرەنگزیب( لەماوەی )50( ساڵەی دەسەاڵتداریی خۆیدا، 



247ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

مەغۆلەكانی  ئیمپراتۆریەتی  دەسەاڵتی  و  هێز  ئەوپەڕی 
نماییشكرد، بەاڵم كردەوە دوژمنكارانە و نادادپەروەرانەكانی 
ناچاركردنی  هیندۆسەكان،  پەرستگەی  ڕووخاندنی  وەك 
ئایینی  هەڵبژاردنی  ب��ە  ت��ر  ئایینەكانی  شوێنكەوتووانی 
ئیسالم، بێبەشكردنی )راجپوتە( هیندۆسەكان لە دەسەاڵتی 
زەوییە  بە سەر خاوەن  قورس  باجی  سیاسی، سەپاندنی 
بودجەی  لە  زۆر  بەشێكی  تەرخانكردنی  كشتوكاڵییەكاندا، 
حوكومەت بۆ مەككە و مەدینە، قەیرانێكی گەورەی خوڵقاند، 
كە لە الیەكەوە لەناوچوونی نەریتی عەلمانی لێكەوتەوە و 

لە الیەكی تریشەوە گوڕیدا بە هەرەسهێنانی ئیمپراتۆری.
دەستبەسەرداگرتنی كۆمپانیای هندی ڕۆژهەاڵت بەسەر 
بەنگال و دواتریش زۆرینەی رووبەری هندستان لە دوای 
بە  كۆتایی   ،)1757( ساڵی   )Plassey( پالسی  ش��ەڕی 
دەسەاڵتی مەغۆلەكان هێنا، بەاڵم ئەو گۆڕانكارییە بە واتای 
سڕینەوەی یەكجارەكیی نەریتی خۆماڵیی عەلمانییەتی هند 
سیاسەتە  لە  هیندۆسەكان  تووڕەبوونی  سەرەڕای  نەبوو. 
هندییەكان  )ئۆرەنگزیب(،  جیاكارانەكانی  و  دوژمنكارانە 
هێشتا مەغۆلەكانیان بە بەشێك لە خۆیان دەزانی. بەڵگەش 
لەسەر ئەوە یاخیبوونی سەربازانی هندە، كه  ساڵی )1857(
دا، كە تێیدا هەستی پابەندبوونی جەماوەری بۆ )بەهادور 
بەناو  تەنیا  كە  مەغۆلەكان،  پاشای  دوای��ی��ن  زەف���ەر(  شا 
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پاشای هند بوو، بەڕوونی دەبینرا. ئەو یاخیبوونە زۆربەی 
ناوچەكانی باكوور و ناوەندی هندستانی گرتەوە، هیندۆس 
و مسوڵمانەكان شانبەشانی یەك بەشدارییان تێداكردبوو. 
لە  سەربازانە  ئەو  كە  ئ��ەوەب��وو،  سەرنج  جێگای  خاڵێكی 
شا  )ب��ەه��ادور  ب��ارەگ��ای  ب��ەرەو  سەمبولیكدا،  هەنگاوێكی 
زەفەر( كەوتنەڕێ و ئەویان وەك هێمای بەرگریی نەتەوەیی 

هندستان، لە دژی داگیركاریی بەریتانیا ناساند.
بەرگریی  ب��زووت��ن��ەوەی  ی��ەك��ەم  وەك  ڕووداوە  ئ��ەو 
نموونەی  دوای��ی��ن  و  ب���راوە  ن��اوی  هندستان،  ن��ەت��ەوەی��ی 
ناسنامەی  بەسەر  بەرژەوەندیی گشتی  تێیدا  كە  نەریتێكە، 
ئایینیدا زاڵبووە. داگیركردنی ڕاستەوخۆی نیمچەكیشوەری 
بەریتانیاوە دوابەدوای سەركوتی هێزە  لەالیەن  هندستان، 
كۆمپانیای  هەڵوەشاندنەوەی  و  یاخیبووەكان  سەربازییە 
و  ه��ات��ەئ��اراوە  )1858(ەوە  ساڵی  لە  ڕۆژه���ەاڵت،  هندی 
واڵتە  ئ��ەو  كۆلۆنیالیزمی  مێژووی  لە  نوێی  الپەڕەیەكی 
نەمانی  و  سڕینەوە  لەگەڵ  ب��وو  هاوكات  كە  هەڵدایەوە، 
لەم قۆناغەدا رێبەرانی سیاسیی  نەریتە )عەلمانییە(دا.  ئەو 
بەریتانیا بە پەیڕەوكردنی تێڕوانینی مێژووی )جەیمز میل(، 
بەریتانیا  هندی  مێژووی  بەرگییەكەی  چەند  كتێبی  لە  كە 
)1817( خستبوویەڕوو، سیاسەتی برەودان بە ناسنامەی 
ئامانجی  بە  تەنیا  ئەویش  گرتەبەر،  دەستەییان   - ئایینی 
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نانەوەی دووبەرەكی و پەرتەوازەیی لەنێوان هندییەكاندا.
 شێوەی جێنەكەوتووی )میل( بۆ پۆلێنكردنی قۆناغەكانی 
لە  ئ��ەو  ب���وو.  سیاسەتێك  وەه���ا  بنەمای  ه��ن��د،  م��ێ��ژووی 
پۆلێنكردنی   بە  ڕیزكردنی قۆناغەكانی مێژووی هند پشتی 
نەبەست،  ه��اوچ��ەرخ  و  ن��اوەڕاس��ت  ك���ۆن،  قۆناغی  س��ێ 
لە  واڵت��ەی  ئ��ەو  دەس��ەاڵت��دارن��ی  ئایینیی  ناسنامەی  بەڵكو 
ب��ەو پێیەش  بنەما و  س��ەردەم��ە ج��ۆراوج��ۆرەك��ان، ك��ردە 
هیندۆسەكان،  دەس��ەاڵت��دارێ��ت��ی  بۆ  هیندستانی  م��ێ��ژووی 
ئەو  داب���ەش���ك���ردووە.  بەریتانییەكان  و  مسوڵمانەكان 
جیاكردنەوەی  بنچینەی  لەسەر  بەدیاریكراوی  پۆلێنكردنە 
بە  ئیسالمی،  هیندۆس و  دوو شارستانییەتی »ناكۆك«ی 
كە  دارێژراوە، خوێندنەوەیەك،  دانانی مسوڵمانەكان  نەیار 
دواتر لە شرۆڤەی هێگڵ بۆ فەلسەفەی مێژووی هندستاندا 

ڕەنگیداوەتەوە.
كۆلۆنیالیستییە  تێڕوانینە  ب��ەو  پشتبەستن  ب��ە  هێگڵ 
شارستانییەتی  ئەنجام،  وەك  هندستانی،  شارستانییەتی 
دەس��ەاڵت��ی  س���ەردەم���ی  و  دژەئ��ەن��ج��ام  وەك  ئیسالمی 
بەریتانییەكانیشی لە هندستان وەك بەرئەنجام نیشانداوە)1(.
مێژووی  بۆ  كۆلۆنیالیستییە  ئەو خوێندنەوە  هەرچەندە 
هندستان چەمكێكی نامۆ و دەرەكی بوو، بەاڵم بە ڕێگەی 
نێوخۆییكردنی ئەو خوێندنەوەیە، لە سەردەمی لەدایكبوونی 
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ناسیۆنالیزم، بووە ڕاستییەكی سەلمێنراو)2(. بەراوردكردنی 
كتێبەكانی مێژووی سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم، لەگەڵ ئەو 
كتێبە مێژووییانەی لە كۆتایی ئەو سەدەیه دا لە خوێندنگەكان 
نێوخۆییكردنی  ب��ە  پ��رۆس��ەی  بەئاشكرا  دەخ��وێ��ن��دران، 
سەرەتاییەكاندا،  دەق��ە  ل��ە  ن��ی��ش��ان��دەدات.  ڕوان��گ��ەی��ە  ئ��ەو 
ن��ەك ن��اوزەدك��ردن��ی چەمكی »ن��ەی��ار« ب��ۆ دەس��ەاڵت��دارە 
براهمێنەكانی  ن��ووس��ەرە  بەڵكو  نابینرێت،  مسوڵمانەكان 
شوێنەشدا  لەو   . دەكه ن  ئەكبەرشاش  پەسنی  دەقانە  ئەو 
مەغۆل  دوات��ری  پاشاكانی  و  )ئۆرەنگزیب(  سەركۆنەی 
ئەوان  سیاسەتەكانی  كە  ڕوانگەیەوە،  لەو  تەنیا  دەك��ەن، 
هندستاندا  بەسەر  بەریتانیا  زاڵبوونی  ڕێگەخۆشكەری  بە 
ئەو سەركۆنەكردنەی  دواتردا  دەقەكانی  لە  بەاڵم  دەزانن، 
بێزاری  و  ت��ووڕەی��ی  بۆ  دەگ��ۆڕدرێ��ت،  مەغۆل  پاشاكانی 
دەربڕین،  تووڕه یی دەربڕینێك، كە بەتایبەتی ئامانجی بە 
نەیار و دەرەكی نیشاندانی دەسەاڵتدارانی مسوڵمان بوو)3(.
دووبەرەكییانەی  خوێندنەوەیەكی  وەه��ا  ك��ە  ئ���ەوەی، 
داهاتووی  سیاسەتی  دەخستەڕوو،  هندستان  مێژووی  بۆ 
لەو  ب��ەڕوون��ی  پێكدەهێنا،  بەریتانیای  كۆلۆنیالیستەكانی 
هندستان  حاكمی  كێرزن(  )لۆرد  كە  دەبینرا،  ڕێوشوێنانەدا 
گرتبوونییە بەر. لە ساڵی )1905(دا پرۆژەیەكی خستەڕوو، 
كە تێیدا بە بیانووی ڕاییكردنی كارەكان، ویالیەتی بەنگالی 
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و  نشین  مسوڵمان  ڕۆژه��ەاڵت��ی  بەنگالی  بەشی  دوو  ب��ۆ 
بەنگالی ڕۆژئاوای هیندۆس نشین دابەشكرابوون. هەرچەندە 
هیندۆسەكانەوە،  توندی  دژایەتیی  بەهۆی  پ��رۆژەی��ە  ئ��ەو 
ڕووبەڕووی شكست بووەوە، بەاڵم سیاسەتی دووبەرەكی 
ئایینی، لەالیەن دەسەاڵتی  نانەوە لەسەر بنەمای ناسنامەی 
بەردەوامبوو،  شێوە  چەندین  بە  بەریتانی  كۆلۆنیالیستی 
لەوانە یاسای هەڵبژاردنی پەسەندكراوی )1909 – 19019( 
مسوڵمانەكان  و  هیندۆس  یاسایانە  ئەو  بەپێی   .)1935( و 
هەرێم  نوێنەرانی  هەڵبژاردندا  بازنەكانی  لە  تا  ناچاربوون، 
خوێندنەوە  ئەو  هەڵبژێرن.  جیا  بە  خۆیان،  ویالیەتەكانی  و 
دەستەگەرییە بۆ مێژووی هندستان و سیاسەتە هاوتەریبەكانی 
لەپ  وێرانكەری  دەرئەنجامی  دوو  لەگەڵیدا،  كۆلۆنیالیست 
رۆسەی برەودان بە ناسیۆنالیزمی هندی لێكەوتەوە. یەكەم 
نایەكدەستە  كۆمەڵگە  بە  بەخشین  كەسایەتی،  كە  ئەوەبوو� 
دام����ەزراوەی  ئاستی  ب��ۆ  ب��ەرزك��ردن��ەوەی  و  ئایینییەكان 
سیاسی، دوایین زەبری گورچكبڕ بوو، لە پاشماوەی نەریتی 
ئەو  زیانبەخشی  تری  دەرەنجامێكی  هندستان.  عەلمانیی 
پرۆسەیە بریتیبوو لەوەی هیندۆسەكان تەنیا بەهۆی ئەوەی 
زۆرینەبوون و خاوەنی ڕابردوویەكی درێژبوون، خۆیان بە 
و شوێنكەوتووانی  دەزانی  هندستان  بەڕێوبەری  و  خاوەن 

ئایینەكانی تری هندستانیان بە نەیار و نامۆ ناودەبرد.
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دژایەتیكردنی بەشێك لە هیندۆسەكان لەگەڵ پرۆژەكەی 
)1905(ی )كێرزن( بۆ دابەشكردنی ویالیەتی بەنگاڵ، ڕێك 
لەسەر ئەو بنەمایەبوو، چوون ئەوان لە بنەڕەتدا پێیانوابوو 
نییە،  مافێكیان  جۆرە  هیچ  نەیار«  و  »بێگانە  مسوڵمانانی 
بۆئەوەی داوای خاوەنداریی خاكی هندستان بكەن. جیا لەوە 
زەوییە  خاوەن  ئەوەی  دەبووەهۆی  بەنگاڵ  دابەشكردنی 
زەویهیەكانی  ناچاربن  رۆژه��ەاڵت،  بەنگاڵی  هیندۆسەكانی 

خۆیان ڕادەستی جووتیارە مسوڵمانەكان بكەن.

كۆلۆنیالیزم و سیاسەتی ناسنامەی ئایینی
ئەگەر دووبەرەكینانەوە تایبەتمەندیی سەرەكیی سیاسەتی 
كۆلۆنیالیستی، لەسەر بنەمای زەقكردنەوەی ناسنامەی ئایینی 
شێوەیەكی  سیاسەتە  ئ��ەو  جێبەجێكردنی  هۆیەكانی  بێت، 
بچوككراوە لە عەلمانییەت بوو، كە لەژێر ناوی فرەڕەنگیی 
بەپێی  یاسامەدەنییەكان  داڕشتنی  دەكرا.  بەكردەیی  ئایینیدا 
نەریتە ئایینییەكانی ناو كولتووری كۆمەڵگە گرنگترین هەنگاو 
بوو، كە لەالیەن بەرپرسانی سیاسەتی بەریتانیاوە، بە مەبەستی 
لە  ب��رەودان بەو جۆرە عەلمانییەتە گیرایەبەر. ئەو شێوەیە 
پێشنیازكراوی  پڕۆژەیەكی  لە  جار  یەكەم  یاسا  داڕشتنی 
)1940(دا  یەكەمی  تشرینی  لە   )Lex Loci( لوسی  لێكس 

پەسەندكراو، دواترا خرایە بواری جێبەجێكردنەوە)4(.
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ئاوێتەكردنی ئایین و یاسا، بەو شێوەیە تاكەڕێگە بوو، بۆ 
ڕووخاندنی سنووری نێوان ئایین و سیاسەت، لە ئەنجامدا 
دابەشكردنی كۆمەڵگەی هندستان بۆ كۆمەڵگەی جیاجیای 
گرووپە  و  مسوڵمانەكان  هیندۆسەكان،  پێیە  بەو  ئایینی. 
ئایینییەكانی تر بە مافی پاراستنی یاسا و نەریتە ئایینییەكانیان، 
لە  نەتەوەییەوە.  سیاسەتی  گۆڕەپانی  ن��او  خستە  پێیان 
)مافە  لەسەر مافە گشتییەكان  پێداگریكردن  ترەوە  الیەكی 
س��ەرەڕای  هاواڵتیبوون،  مافەكانی  لەجیاتی  ئایینییەكان(، 
بە نەرێنی زانینی، هەندێك لە نەریتە جیاكارە ئایینییەكان، 
لەالیەن دەسەاڵتی كۆلۆنیالیستییەوە ئەو جۆرە جیاكارییانە 
بەردەوام بوون)5(. بۆ وێنە هاوسەرگیری زۆرەملێی كچانی 
كەمتەمەن، مافی فرەژنی بۆ پیاوانی هیندۆس و مسوڵمان، 
بۆ  هاوسەری  ژیانی  پێكهێنانی  سەرلەنوێ  لە  ڕێگەگرتن 
بێوەژنانی هیندۆس، بێبەشكردنی سەرجەم ژنانی هیندۆس، 
لە مافی موڵكداری و جیاكاری لە بەرامبەر ژنانی مسوڵمان 
وێڕای  كە  نەریتانەبوون،  لەو  میراتوەرگرتندا،  پرسی  لە 
شێوازی  لەسەر  مەدەنییەكان،  یاسا  سەردەمیانەكردنی 
توندتریش  بەڵكو  پێدرا،  بەردەوامییان  هەر  نەك  ئایینی، 

كرانەوە)6(
كۆلۆنیالیستی،  عەلمانییەتی  ت��ری  تایبەتمەندییەكی 
ئەقاڵنییەتەكەی بوو، بەاڵم ئەقاڵنییەتێك، كە بە پێچەوانەی 
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بڕوای پێشەنگە عەلمانییەكانی هندستان، وەك كائوتیلیا و 
نەبوو،  دادپەروەرییەوە  بە  پەیوەندییەكی  هیچ  ئەكبەرشا 
بەهۆی ئەوەی كاركردەكەی لە چوارچێوەی كۆلۆنیالیستیدا 
بوو، ئەو چەمكەی لە ناوەڕۆك داماڵیبوو و گۆڕیبووی بە 
گوتاری زاڵبوونی ڕۆژئاوا بەسەر ڕۆژهەاڵتدا. ئەوە بەشێك 
لە سەپاندنی ئایدۆلۆژیی كۆلۆنیالیزم بوو، بەسەر هندستاندا، 
ئەقاڵنییەتی  پاوانبوونی  بۆ  بانگەشەكردن  ڕێگەی  بە  كە 
گەوهەریی خۆی. لە ئەنجامدا بە نماییشكردنی ڕوخسارێكی 
ژێردەستەدا  خەڵكی  كولتووری  لە  نائەقاڵنی  و  نالۆژیكی 
وەك  بەریتانییەكان،  كۆلۆنیالیستە  نەبوو  بێهۆ  جێگیربوو. 
پاساوهێنانەوەیەك بۆ داگیركردنی هندستان، ئەو واڵتەیان 
بە بوونەوەرێك دەشوبهاند، كە نیوەی دڕندەیە و نیوەكەی 
بەوەهەبوو،  پێویستی  یەكەم  نیوەی  ئەگەر  منداڵە.  تریشی 
بەوە  پێویستی  تریشی  نیوەكەی  بكرێت،  بەشارستانی  كە 

بوو، كە ئاگاداری بیت و بەخێوی بكەیت)7(.
ت��ێ��ڕوان��ی��ن��ێ��ك��ی  وەك  ئ���ەق���اڵن���ی���ی���ەت،  ج������ۆرە  ب�����ەو 
لەگەڵ  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوە  ل��ە  س��ەردەم��ی��ان��ە،  فەلسەفیی 
جیاوازی  ت��ەواو  كاركردێكی  كۆمەڵگەداگیركراوەكاندا، 
گریمانەی  لە  بەتایبەتی  كاركردە  ئەو  گرت.  خۆییەوە  بە 
ی   )Utilitarianism( )سودگەرایی(  بەرژەوەندیخوازی 
ڕەنگیدایەوە،  میل(دا  ستیوارت  )جۆن  و  بێنتام(  )جێرمی 
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لەسەر  هندستانی،  كۆلۆنیالیستیی  عەلمانییەتی  بناغەی  كە 
داڕێژرابوو. لەو چەمكەدا ئەقاڵنییەت بۆ ئاستی پێوەرێك بۆ 
تایبەتەكانی كۆلۆنیالیستەكان  بەرژەوەندییە  هەڵسەنگاندنی 
شێوەیە  ب��ەو  داب���ەزی.  دەسەاڵتدارییەكەیان  ش��ێ��وازی  و 
بە  بووایە،  ئەواندا  بەرژەوەندیی  خزمەتی  لە  هەرشتێك 
بووایە،  ئەوان  بەرژەوەندیی  دژی  لە  ئەوەشی  و  ئەقاڵنی 
دووەمی  نیوەی  لە  جۆرە  بەم  ناویاندەبرد.  ناعەقاڵنی  بە 
ناسنامەی  برەودانی  سیاسەتی  الوە  بەم  ن��ۆزدە  س��ەدەی 
بە  بەریتانیا،  ئابووریی  سیاسەتی  شانبەشانی  ئایینی، 
سروشتییەكانی  سەرچاوە  لە  سوودوەرگرتن  ئاڕاستەی 

هندستان، بە شێوازێكی لۆژیكی دادەنرا.
ڕێبەرانی  ناكۆكی  پەرچەكرداری  لێرەدا  گرنگ  بابەتی 
نەتەوەیی هندە، لەبەرامبەر عەلمانییەتی كۆلۆنیاستی، كە هەم 
لە دژی و هەم لەژێر كارتێكردنی ئەودا خۆی دەرخستبوو. 
لە میكانیزمی بەرگریكارانەی  ئەو پەرچەكردارە بەتایبەتی 
دەبینرێت،  بەڕوونی  سیاسیدا  ئەقاڵنییەتی  دژی  لە  گاندی 
وەك  ئایینی،  ئەخالقییاتی  لەبەرامبەریدا،  جێگایەی  ئەو  تا 
تاكەپێوەری سیاسەتێكی ڕاست و دروست پێناسەكرد. لەگەڵ 
عەلمانییەتی  پێشكەشكردنی  لە  گاندی  ئەوانەشدا  هەموو 
ئایینی  فرەڕەنگیی  چوارچێوەی  هەمان  خ��ۆی،  ئەخالقیی 
هەڵبژارد، كە لە دەسەاڵتدارانی سەردەمی كۆلۆنیالیزمەوە 
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ئەو  هەمان  بەرچاویدا،  لە  هند  وێنەی  بەجێمابوو.  بۆی 
ئایینییەكاندا،  گرووپە  بەسەر  ب��وو،  دابەشبووە  كۆمەڵگە 
بەاڵم بەو جیاوازییەوە، كە گاندی بۆ یەكگرتنەوە پەنای بۆ 

چەمكی ئاسانگیریی ئایینی بردبوو.
دارما –  گاندی چەمكی سارڤا  بوو،  بنەمایە  ئەو  لەسەر 
واتای  بە   )sarva-dharma-samabhava( ساماباڤای 
رێزگرتنی یەكسان لە سەرجەم ئایینییەكان داهێنا، كە ئەوەش 
لەبەرامبەر سیاسەتی ئایینیی كۆلۆنیالیزمدا بوو. ئەو مۆدێلە لە 
عەلمانییەت لە كۆمەڵگەیەكدا، كە هەستی ئایینی تێیدا چەكەرەی 
بنەمای  لەسەر  گشتییەكەشی  سیاسەتە  هەروەها  كردبوو، 
نەبوونی  به هۆی  داكوتابوو،  ڕیشەی  دەستەیی  دابەشكاریی 
ئایینی  جیاكاریی  ڕیشەكێشكردنی  بۆ  تۆكمە،  ستراتیژییەكی 
شكستیهێنا. جیابوونەوەی هندستان و پاكستان، دەرهاویشتەی 
ئەو شكستە و تیرۆركردنی گاندی لەالیەن ئەندامانی هەردوو 
ڕێكخراوی ڕاستڕەوی »هندو مهاسبا« و » ئار ئێس ئێس« 
كۆتایی عەلمانییەتەكەی گاندی بوو. لەو قۆناغە  پڕقەیرانەدا 
جارێكی تر لە یەكێك لە دیارترین ڕوخسارە عەلمانییەكانی 
هندستان، واتە جەواهیر لەل نەهرۆ عەلمانییەتی هندستان خۆی 
تایبەتمەندیی  بەرجه ستەكردنی  ڕێگای  بە  نەهرۆ  نواندەوە. 
ڕزگاریبەخشی عەلمانییەت، وەك تێڕوانینێكی سەردەمییانە و 

دیمۆكراتیك، بژاردەیەكی تری خستەڕوو.
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» ئێمە باس لە حوكومەتێكی عەلمانی دەكەین لە هندستان، ڕەنگە 
لە زمانی هندیدا  بتوانین وشەیەك بەرامبەری  نەبێت  كارێكی ئاسان 
بۆ بدۆزینەوە. هەندێك وا تێدەگەن عەلمانییەت بە واتای دژایەتیكردنی 
واتە  نییە. عەلمانییەت  بە هیچ جۆرێك ڕاست  تێگەیشتنە  ئەو  ئایینە، 
حوكومەت بە یەك چاو، لە هەر بڕوا و باوەرێك بڕوانێت و پێگەیەكی 
ئەوەی  وات��ە  عەلمانییەت  دابنێت،  ئایینانە  لەو  هەریەك  یەكسان،بۆ 
باوەڕێك  و  بڕوا  هیچ  شوێنكەوتوی  و  پاشكۆ  بە  خۆی  حوكومەت 

نەزانێت، بۆئەوەی دواتر نەبێتە ئایینی حوكومەتی«
جەواهیر لەل نەهرۆ
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بەشی حەوتەم
نەهرۆ و عەلمانییەت

لە بەشی پێشوودا ئاوڕ لە سیاسەتی كۆلۆنیالیستی لەسەر 
هندستان درایەوە، كە تایبەتمەندییە سەرەكیەكەی برەودان 
بوو، بە ناسنامەی ئایینی و ئەویش بە مەبەستی نانەوەی 
دووبەرەكی لەنێوان هیندۆس و مسوڵمانەكانی ئەو واڵتەدا 
بوو. لەم بەشەدا نەریتی هاوچەرخی عەلمانییەتی هندستان 
دەخەینە بەرباس، كە لەپەنای عەلمانییەتی ئەخالقیی گاندیدا 
سەریهەڵدا، خۆی لە جیهانبینیی سیاسیی نەهرۆدا بینییەوە. 
ئەندێشەی  شیكردنەوەی  و  نەریتە  ئەو  خوێندنەوەی  بۆ 
فەلسەفی و هەڵوێستە سیاسییەكانی نەهرۆ دەستپێدەكەین.
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 ڕەنگە بتوانین جیهانبینیی عەلمانیی نەهرۆ، تەنیا لە یەك 
زاری  لە  كە  ڕستەیە،  ئەو  هەمان  كورتبكەینەوە،  ڕستەدا 
دەبێت  »م��رۆڤ  دەیگێرێتەوە:  فەڕەنسییەوە  هاوڕێیەكی 
بە شێوەیەك بژیت، كە هەرگیز ئەم دنیایە بەجێناهێڵێت«. 
نەهرۆ لە درێژەدا دەڵێت: »بەدڵنیاییەوە كەس ناتوانێت لە 
چنگ مردن ڕزگاری بێت، بەاڵم كەسی گەنج وا بیرناكاتەوە. 
كە  دەكاتەوە،  تەمەنی  سااڵنەی  لەو  بیر  بەتەمەن  كەسی 
هەتاهەتایی  م��ان��ەوەی  ل��ە  بیر  گەنج  كەسی  و  ماویەتی 

دەكاتەوە)1(«.
 ئەوەی لێرەدا مەبەستی نەهرۆیە گرنگی و چۆنییەتیی 
ژیانی ماددییە لەم جیهانەدا، كە ئەو بۆ هەمووانی دەخوازێت. 
بە پیر و گەنج، ژن و پیاو، هەژار و دەوڵەمەند، هیندۆس 
و  بێباوەڕ  گاڵو،  )چینی(  كاستی  و  براهمێن  مسوڵمان،  و 
ئێستا«  دنیای  لە  بوون  »بەشێك  هەستی  باوەڕمەندەوە. 
چەندین جار لە ناو وتەكانی نەهرۆدا ڕەنگدەداتەوە، لەوانە 
ئەو كاتەی لەبارەی مردنی )رابیدرانات تاگور(ەوە دەڵێت: 
»ئەوین و خۆشەویستیی تاگور بۆ ژیان و هەموو ئەو شتە 
جوانانەی، كە لەودابوو، بۆ من خۆشەویست بوون. تاگور 

بۆ من وەك بتێك بوو)2(«.
ن���ەه���رۆ ل���ە ك��ات��ێ��ك��دا دەس����ەاڵت����ی گ���رت���ەدەس���ت، كە 
سەربەخۆی  هندستانی  ئایینییەكان،  گرژییە  چڕبوونەوەی 
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كردبووە گۆڕەپانی پێكدادانی نێوان هیندۆس و مسوڵمانە 
ئەو  سەرەكیی  دڵ��ەڕاوك��ێ��ی  واڵت���ەدا.  ل��ەو  بەجێماوەكان 
كۆمەڵگەیەك،  بە  ب��وو  عەلمانی  ناسنامەیەكی  بەخشینی 
تووڕەیی  نەمابوو،   هزر  و  ئەقڵ  لە  ئاسەوارێك  تێیدا  كە 
نەهرۆ  شێوەیە  ب��ەو  گرتبووەوە.  جێگەی  ئایینی  ڕق��ی  و 
سەرۆكایەتیی  پۆستی  گرتنەدەستی  ل���ەدوای  یەكڕاست 
وەزیران ڕایگەیاند: »گەورەترین پرسی )قەیران و ئاڵۆزی( 
بەردەمم جێگیركردنی حوكومەتێكی عەلمانییە، لە واڵتێكی 

ئایینییدا)3(«.
حوكومەتێكی  پێكهێنانی  گاندی،  پێچەوانەی  بە  نەهرۆ 
لە  ه��ن��دس��ت��ان��دا،  م��ێ��ژووی  عەلمانییەكانی  ه��اوش��ێ��وەی 
و  سیاسەت  گۆڕەپانی  لە  ئایین  تەواوەتیی  سڕینەوەی 
دەبێت  پێیە  بەو  دەزانی.  ئایینی  جیاكاریی  بە  كۆتاییهێنان 
هندستان  عەلمانیی  نەریتی  درێ��ژك��راوەی  وەك  ن��ەه��رۆ، 
چاوی لێبكرێت، بەاڵم نەریتێك نەك لە كاردانەوە لە دژی 
لەگەڵیدا  لە دانوسان  جیهانبینی سەردەمی مۆدێڕن، بەڵكو 
ڕزگاریكاری  الیەنی  زەق��ك��ردن��ەوەی  بە  ئ��ەو  پێكهاتبوو. 
كۆلۆنیالیستیەكەی،  الیەنە  لە  بەتاڵكردنەوەی  و  مۆدێرنە 
ئەو  هندستان.  ن��ەت��ەوەی��ی  فەلسەفەی  ك��ردە  م��ۆدێ��رن��ەی 
لە  بەر  لە سەردەمی  داب��ڕان  بۆ  بوو  هێمایەك  فەلسەفەیە 
شارستانییەتێكی  خوڵقاندنی  بەرەو  هەنگاونان  و  مۆدێرنە 



مێهرداد سەمەدزادە 262

ئایین  وەالخستنی  بە  كە  شارستانییەتێك،  سەردەمییانە. 
ڕوو  ئەقاڵنییەتێكی  بۆ  پەنابردن  و  ئایینی  ئەخالقییاتی  و 
دیموكراتییەكانی  مافە  ڕەچاوكردنی  و  الدادپ���ەروەری  لە 
حوكومەتی  جێگیركردنی  و  هاواڵتیبوون  مافی  و  ت��اك 
ئەو  كۆی  دەستەبەردەبوو.  ئابووری  گەشەپێدانی  و  یاسا 
لێكجیاكەرەوەن  خاڵی  ن��ەه��رۆوە  ب��ەالی  تایبەتمەندییانە، 
ڕوانگەوە  لەو  »دواكەوتوییدا«.  و  شارستانییەت  لەنێوان 
مۆدێرن،  بەرهەمێكی شارستانیەتی  بە  عەلمانییەت  نەهرۆ 
بەعەلمانیكردنیش وەك ڕێگەی گەیشتن بە شارستانیەتێكی 

مۆدێرن ناودەبات.
عەلمانییەت  و  شارستانییەت  هاوتاكردنەی  جۆرە  ئەو 
خاڵێكە، كە نەهرۆ چەندین جار ئاماژەی پێكردووە. لەوانە 
ئەو كاتەی لە وەاڵمی هەندێك كەسی كاڵفامدا دەڵێت: »تكام 
وایە، ئەو برادەرانە بەر لە بەكارهێنانی وشەی عەلمانییەت، 
وشەیەكی  ئ��ەوە  بكەن.  واتاكەی  سەیرێكی  قامووسدا  لە 
بەكاردەهێنرێت،  بوارەكاندا  سەرجەم  لە  كە  گەردوونییە، 
بەاڵم ئەو برادەرانە جۆڕیك خۆیان دەردەخەن، كە گوایە 
زۆر  كارێكی  عەلمانییە،  حوكومەتە  ئەم  ئ��ەوەی  وتنی  بە 
بەخشندانەیان كردووە، ئێمە تەنیا كارێكمان ئەنجامداوە، كە 
هەرواڵتێكی شارستانیی جیهان ئەنجامیدەدا، بێجگە هەندێك 

واڵتی دواكەوتو نەبێت)4(«.  
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نەهرۆ، ئایین و ئەخالقی ئایینی
نەهرۆ لە نامەیەكدا، كە لە )24(ی ئایاری )1926(دا،بۆ 
مەحمود(ی  )سەید  دكتۆر  ناوی  بە  هاوڕێیەكی مسوڵمانی 
كۆیلەی  نەتەوەیەك  و  »هەرواڵت  نووسیویەتی:  ناردووە 
بەدەست  پێشكەوتن  ناتوانێت  بێت،  ئایینی  دەمارگرژیی 
زۆر  شێوەیەكی  بە  ئێمە  واڵتی  خەڵكی  بەداخەوە  بێنێت، 
پشتی  ئایین  دواكەوتوویی  كورتبینن..  و  دەمارگرژ  خراپ 
ڕەسەنایەتیی  بەرچاو  ڕاددەیەكی  تا  و  شكاندووە  ئێمەی 
هزر و ئەندێشەی ئێمەی لەناوبردووە، من تاقەتی هیچ جۆرە 

ئایینێكم نییە، چ ئایینێكی ڕەوا بێت، چ ئایینێكی ناڕەوا)5(«.
ناسینی  ل���ەدوای  ئایین،  ڕەت��ك��ردن��ەوەی  بۆ  مەیلە  ئ��ەو 
هەندێك  و  راسڵ(  )بێرتراند  و  ماركس(  )كارڵ  ئەندێشەی 
بینینی  لە فەیلەسووفەكانی ئه ڵمانیا لەودا سەریهەڵدا و بە 
ئەوەش  بەهێزتربوو.  هندستان  ئایینییەكانی  توندوتیژییە 
ب��وو،  ن��ەه��رۆ  تێگەیشتنی  ئەنجامی  هەمووشتێك  پێش 
هێمایەكی  ئایین  ن��ەه��رۆ  الی  ل��ە  ئایین.  دام����ەزراوەی  ل��ە 
لە  بەردەوامبوونیشی  و  مۆدێرنەیە  لە  ب��ەر  س��ەردەم��ی 
ژیانی كۆمەاڵیەتیدا، ئاماژەیەكە بۆ چەقبەستنی كولتوور و 
شارستانییەت. ئەو تێڕوانینە بەڕوونی لە وتارێكدا، كە لە 
)بۆمبای(  زانكۆی  خوێندكارانی  لەبەردەم   )1929( ساڵی 
پێشكەشی كرد دەبینرێت: »لەبارەی ئایین، فەلسەفە، هونەر 
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و مۆسیقاكەمانەوە زۆر قسەكراوە، بەاڵم لە ئێستادا ئێمە 
چین؟ ئایینی ئێوە تەنیا لە چێشتخانەدا كورتكراوەتەوە، كە 
چی بخۆن و چی نەخۆن؟ یان لەگەڵ كێدا لە پێوەندیدا بن 
و لەگەڵ كێدا پەیوەندیتان نەبێت؟)6(«. لێرەدا نەهرۆ جەخت 
مۆدێرن  كۆمەڵگەی  لەگەڵ  ئایین  یەكنەگرتنەوەی  لەسەر 
میتافیزیایی  تایبەتمەندیی  لە  هۆكارەكەی  كە  دەك��ات��ەوە، 

ئایینەكاندا دەبینێتەوە.
نەهرۆ نەك  هیچ بڕوایەكی بە ئەو دنیا و چەمكگەلێكی 
وەك ڕزگ��ارب��وون و دووب��ارەه��ات��ن��ەوەی ڕۆح��ەك��ان بۆ 
لەو  بەڵكو  نییە،  )كارما(  تر  جەستەیەكی  لە  دنیایە  ئەم 
لەبارەی  »ب��ی��رك��ردن��ەوەی  بەهۆی  ئایین  ب��ڕوای��ەش��دای��ە، 
بەها  ل��ەس��ەر  ك��ەم��ی  تێگەیشتنێكی  ت����رەوە  جیهانێكی 
مرۆییەكان و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی هەیە)7(«. ئەوەش 
بۆئەوەی  مرۆڤەكان  لە  دەك��ات،  ڕێگری  كە  كێشەیەكە، 
لە  نەهرۆ  ژی��ان.  سەرەكییەكانی  پرسە  سەر  نەپەرژێنە 
بەناوبانگەكەیدا، واتە »دۆزینەوەی  )نووسراوە(  بەرهەمە 
هند« بەڕاشكاوی دەڵێت: »دەبێت مرۆڤ لەو جیهانبینییە 
میتافیزكی  دن��ی��ای  ل��ەب��ەرام��ب��ەر  راڕای����ی  و  كورتبینانە 
ئە  لەسەر  كەمتر  ئەوەی »چەندە  بەهۆی  ڕزگاربكرێت«. 
كەسانێكی  دەتوانین  بین،  پەرۆشی  و  قسەبكەین  ئه ودنیا 
زۆر سوودبەخشتر بین، بۆ هاوواڵتییان و واڵتەكەمان)8(«.
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لە شوێنێكی تردا بەپێداگرییەوە دەڵێت: »من لە بنەڕەتدا 
ژیانی  و  دنیا  ئەو  نەك  ژیانەیە،  لەم  و  لەم جیهانە  حەزم 
ئایا  كە  نییە،  ئەوە  لەسەر  زانیارییەكم  هیچ  من  داهاتوو. 
یان  لەئارادایە  مردن  پاش  ژیانی  یان  ڕۆح  وەك  شتێكی 
نا. ئەو جۆرە پرسیارانە چەندە گرنگیش بن، بەالی منەوە 

كەمترین بایەخیان هه یە)9(«.
ئایین  تایبەتمەندیی »ئەو دنیاكەی تری«  نەهرۆ دواتر 
مێژوویی  و  كۆمەاڵیەتی  كاركردی  چوارچێوەی  دەخاتە 
هەست،  الیەنی  لەسەر  بەپێداگری  كە  ئایین،  دام��ەزراوەی 
بۆ  پاساو  هەنووكەیی  دۆخی  وەاڵم��ی  لە  یاسامەند،  نەك 
نایەكسانییە كۆمەاڵیەتییەكان دەهێنێتەوە، لە ئەنجامدا دۆخی 
كۆمەڵێك  وەك  ئایین  بۆنەوە  بەو  دەپ��ارێ��زێ��ت)10(.  ئێستا 
ن��اڕوون« و »تۆقێنەرەدا«  و  لە شێوازی »لێڵ  كەرەستە 
بۆ چەوساندنەوە و گەوجاندنی كۆمەاڵنی خەڵك ناودەبات 
ئایینێكدا  لەگەڵ  پەیوەندییەكم  هیچ  »من  ڕایدەگەیەنێت:  و 
نییە، كە لە هەوڵی ئەوەدابێت خەڵك بە ژیان لە هەژاری، 
لەگەڵ  م��ن  ب��ك��ات،  ڕازی  بێئاگایی  و  ن��ەزان��ی  و  چەپەڵی 
نییە،  پەیوەندیم  نائایینییەوە  و  ئایینی  بە  هەرسیستمێكدا، 
كە تاكەكان فێرنەكات، كە دەتوانن لەم جیهانەدا مرۆڤێكی 
و  چارەنووس  لەسەر  بڕیاردەر  و  شارستانی  بەختەوەر، 

دەروونی خۆیان بن)11(«.
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خاڵێكی  زانستی  تێڕوانینی  لەبەرامبەر  ئایینی  دۆگمای 
ئایین  دژی  لە  نەهرۆ  كەڵەكەبووی«  »تووڕەیی  كە  ترە، 
»دوژمنی  وەك  ئایین  كە  شوێنەی،  ئەو  تا  زیاتردەكات، 
ڕۆشنگەری و چەسپانی ئیرادە« ناودەبات)12(. بۆ نەهرۆ » 
ئایین، تەنانەت بەو جۆرەشی، كە لەالیەن بیرمەندەكانەوە 
پەسەندبێت، جا چ هندویزم بێت یان ئیسالم و بووزی و 
مەسیحی« هیچ ڕاكێشانێكی نییە، چونكە لە بنچینەدا پێیوایە 
ئایین »پەیوەندییەكی توندوتۆڵی لەگەڵ خورافە و باوەڕی 

دۆگم و داخراودا هەیە)13(«.
بە  خۆی  بنەماكانی  »ئایین  دەڵێت:  درێ��ژەدا  لە  نەهرۆ 
ڕاستینە دەزانیت و بە جۆرێك بڕوای پێیەتی، كە تەنانەت 
خ��ۆی م��ان��دوون��اك��ات، ب��ە گ���ەڕان ب���ەدوای ڕاس��ت��ی��دا. تەنیا 
كەسانی  بە  خۆی  ڕاستینەی  كە  ئەوەیە،  ئایین  كەڵكەڵەی 
بە خواست،  نییە  یەكسان  باوەڕ  ڕابگەیەنێت. خواستی  تر 
كە  ئایین،  تایبەتمەندییەی  ئ��ەو  نەهرۆ  ڕاس��ت��ی)14(«.  بۆ 
ناوەڕاست«  چاخەكانی  »بیركردنەوەی  لە  هێمایەك  وەك 
دەزان��ێ��ت،  جیابیری  ئاشكرای  دژای��ەت��ی��ی  ب��ە  ن��اوی��دەب��ات، 
ئاشتی  ئایینی،  دۆگ��م��ای��ی  ك��ە  ڕووەوە،  ل��ەو  بەتایبەتی 
لە  مەبەستی  توندوتیژییە.  س��ەرچ��اوەی  و  پێشێلدەكات 
توندوتیژی جۆرە »نەرم و خشكەیی«ەكەیەتی، كە زۆرتر 
لە بەرگی » ئاشتیخوازی«دا خۆی دەنوێنێت و ده ستدەبات 
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دۆگمای  ڕووەوەی���ە  ل��ەو  ه��ەر  كاولكاری.  و  كوشتار  بۆ 
ئایینی بە »سووكایەتی پێكەر بە هزر، بكوژی دەروون و 

شكێنەری دڵ« ناو دەبات)15(.
ئایین  دژای��ەت��ی��ك��ردن��ی  ب��ۆ  ن��ەه��رۆ  مەیلی  ئ��اش��ك��رای��ە   
بنەڕەتدا  ل��ە  چونكە  دەگ��رێ��ت��ەوە،  ئایینیش  ئەخالقییاتی 
لەسەر  سیاسی،  ڕێوشوێنێكی  ه��ەرج��ۆرە  گ��رت��ن��ەب��ەری 
بنەمای تێبینییەكانی ئەخالقی ئایینی، بە جۆرێك پاشەكشێ 
ئەو  ڕەتیدەكاتەوە.  و  دەزانێت  عەلمانییەت  بنەماكانی  لە 
یاسای  بەرامبەر  نەهرۆ  هەڵوێستی  لە  بەتایبەتی  بابەتە 
 )1947( ساڵی  دەبینرێت.  مانگادا  كوشتنی  قەدەغەكردنی 
پێشنیازی )راجندرا پراساد(، كە سااڵنی )-1884 1963( 
یەكەم  و  دامەزرێنەران  ئەنجوومەنی  سەرۆكی  و  ژی��اوە 
ڕەت��ك��ردەوە.  ب��وو،  سەربەخۆ  هندستانی  سەرۆككۆماری 
ب��ە پێچەوانەی  ن��ەه��رۆ  ی��ەك��ەم،  ب��ە دوو ه��ۆك��ار.  ئ��ەوی��ش 
گاندی هیچ باوەڕێكی بە پیرۆزبوونی مانگا نەبوو، دووەم، 
ملكەچكردن  لە  جۆرێك  بە  یاسایەی،  ئەو  پەسەندكردنی 
دەزان���ی.  ت��ون��دڕەوەك��ان  هیندۆسە  داخ��وازی��ی  ب��ەرام��ب��ەر 
چەسپاندنی  بۆ  نیشاندا  ڕەزامەندی  دواتر  نەهرۆ  هەڵبەت 
بنچینەیی  ی��اس��ای  ل��ە  مانگا  سەربڕینی  ق��ەدەغ��ەك��ردن��ی، 
هندستاندا، بەاڵم بەڵگاندنێكی عەلمانی بۆ پاساوهێنانەوەی 
نەك  مانگای،  سەربڕینی  نەهرۆ  خستەڕوو.  یاسایە  ئەو 
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لەبەر پیرۆزبوونەكەی، بەڵكو لەبەر قازانجە ئابوورییەكەی 
بەهای  ئەوەندەی  مانگایەك  بەهای  ڕایگەیاند:  قەدەغەكرد، 

ئەسپێكە)16(.
لەبەرامبەر  ن��ەه��رۆ  ڕەخ��ن��گ��ەران��ەی��ەی  تێڕوانینە  ئ��ەو 
ك��ەڵ��ك��وەرگ��رت��ن ل���ە ئ��ەخ��الق��ی��ی��ات��ی ئ��ای��ی��ن��ی، ب��اب��ەت��ێ��ك��ە 
ئەخالقییانەی  چەمكە  ئەو  لەبەرامبەر  نەهرۆ  هەستیاریی 
ڕێ��ب��ازە  ت��ەن��ان��ەت  هەڵدەخڕێنێت.  بەكاریهێناون  گ��ان��دی 
ناتوندوتیژییەكەی گاندیش، بەهۆی ئەوەی دۆگما و چییەتیی 
نەهرۆ سەرباری  ڕەتدەكاتەوە)17(.  هەیە  ئایینیی  )ناواخنی( 
ئەخالقییەكانی  ش��ێ��وازە  ب���ەاڵم  گ��ان��دی،  ستاییشكردنی 
بە  كۆمەاڵیەتییەكان  پرسە  لەگەڵ  ڕووب��ەڕوب��وون��ەوە  لە 

بێهیواكەر و هەڵە ناودەبات.
دەگرێت:  گاندی  لە  ڕەخنە  بەڕاشكاوانە  شێوەیە  بەم 
»گاندی بەڕاستی بەدوای چ ئامانجێكەوە بوو؟ .. ئامانجی 
بە هیچ جۆرێك بۆ من ڕوون نییە. من گومانم هەیە لەوەی، 
كە تەنانەت بۆ خۆیشی تێگەیشتنێكی ڕوونی لە ئامانجەكەی 
بەرەوپێش  هەنگاوێك  من  دەڵێت،  گاندی  چونكە  بووبێت، 
هەڵدەگرم، هەر ئەوەش بۆ من بەسە، بەاڵم نە لە داهاتوو 
گاندی  هەیە.  دیاریكراویشی  ئامانجێكی  نە  دەڕوان��ێ��ت، 
هەرگیز لە دووبارەكردنەوەی ئەوە وەڕەز نابێت، كە دەڵێت 
لە بیری شێوازدا بن، ئامانجەكان بۆ خۆیان دەستەبەردەبن. 
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یان دەڵێت لە ژیانی تایبەتیی خۆتاندا باشبن، ئیتر كێشەكان 
نە  نە سیاسییە،  تێڕوانینە،  ئەو  بۆ خۆیان چارەسەردەبن. 
زانستییە و تەنانەت ئەخالقیش نییە، )بە واتا نائایینییەكەی(. 
ئەخالقی  تەنگەتاوبوونی  بنەمای  لەسەر  تێڕوانینێكە  ئەوە 
)ئایینی(، كە دەبێت لێی بپرسین باشە چییە؟ ئایا باشەكردن 
چەمكێكی تاكەكەسییە، یان كۆمەاڵیەتی. گاندی بەتەواوەتی 
لەسەر تایبەتمەندییە تاكه كەسییەكان پێداگری دەكات، كەمتر 
گرنگی بە پەروەردەكردن و پەرەپێدانی فیكری دەدات. هزر 
تایبەتمەندیی مرۆیی بەدڵنیاییەوە  و ئەندێشە بەبێ بوونی 
و  ه��زر  بەبێ  مرۆیی  تایبەتمەندیی  ب��ەاڵم  مەترسیدارە، 
ئەندێشە چییە؟ تایبەتمەندییە مرۆییەكان چۆن فۆڕمدەگرن؟ 
گاندی لەگەڵ ڕێبەرە ئایینییەكانی مەسیحیەت لە چاخەكانی 
ناوەڕاست بەراورددەكرێت، زۆریەك لە وتەكانیشی لەگەڵ 
شێوەیەك  هیچ  بە  گاندی  یەكدەگرنەوە.  شوبهاندنەدا  ئەو 
هاوچەرخدا  دەرونناسییانەی  شێوەی  و  ئەزموون  لەگەڵ 

نایاتەوە)18(.
نەهرۆ هەرچەندە شوێندانانی ئەخالقییاتی ئایینی لەسەر 
چەمكێكی  كاتدا  هەمان  لە  ب��ەاڵم  ڕەتدەكاتەوە،  سیاسەت 
پێناسە  كە  دەخاتەڕوو،  ئەخالقی سیاسی  لە  قووڵتر،  زۆر 
باس  چونكە  عەلمانیبوونیەتی،  جیهانبینیی  سەلمێنەری  و 
لە پێویستیی ژیانێكی ئەخالقی دەكات، لە هەردوو ئاستی 
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بۆ  یاسامەندە  وەاڵمێكی  ئەوەش  و  گشتیدا  و  تاكەكەسی 
م��ۆدێ��ڕن. س��ەردەم��ێ��ك، كە  قەیرانی ڕۆح��ی��ی س��ەردەم��ی 
كۆتایی بە ئەركی ئەخالقیی ئایین هێناوە و پێویستی بەوەیە 
جێگاكەی بە بەهای نوێ پڕبكرێتەوە. ئەو بەهایانە بەقەدەر 
ئەوەی لە دۆگمایی ئایینییەوە دوورن، لە زاڵبوونی ئەقڵیش 
باوەڕمەندانی  پێچەوانەی  بە  نەهرۆ  بەهۆیەوە  ب��ەدوورن. 
فەلسەفەی ئەقاڵنی، پێیوانییە سەركەوتن و زاڵبوونی ئەقڵ 
بەسەر باوەڕی ئایینی لە خۆیدا هاوتەریب و هاوئاراستەیە، 

له گەڵ حەقبوون و ڕەوایەتیی مێژوودا.
فەلسەفە،  لۆژیكییانەبوونی  بەڵگاندن و  نەهرۆ هۆكاری 
بەدیاریكراوی لە قووڵنەبوونەوەی ئەقڵگەرایی لە پرسەكانی 
دەڵێت:  كانت  وەك  و  دەبینێتەوە  ئەم سەردەمەدا  جیهانی 
لە  فەلسەفە  دزی��وەت��ەوە.  پ��رس  زۆر  لە  خ��ۆی  »فەلسەفە 
بنەڕەتدا لە لووتكەیەكی بەرز دانیشتووە و خۆی لە ژیان 
چڕكردنەوەی  بە  ب��ەدوورگ��رت��ووە،  ڕۆژان��ەك��ان  پرسە  و 
سەرنجی خۆی لەسەر ئامانجە درێژخایەنەكان نەیتوانیوە 
هیچ پەیوەندییەك لەگەڵ ژیانی مرۆڤەكاندا سازبكات)19(«. 
لە  بەشێك  ئێمە  باشترە  »وا  دەڵێت:  درێ���ژەدا  لە  نەهرۆ 
ڕاستییەكان بزانین، ئەوانە لە ژیانی خۆماندا بەكاربهێنین، 
ناسینی  لەپێناو  بێهۆ  بە  و  تێنەگەین  هیچ  لە  ئ��ەوەی  نەك 

نهێنیی خوڵقاندا په له قاژه بكەین)20(«.
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ئەقڵ  بەكارهێنانی  ل��ە  ن��ەه��رۆ،  ئ��ەزم��وون��ی  ل��ەوە  جیا 
وایلێكرد،  كۆلۆنیالیسمەوە  لەالیەن  كەرەستەیەك  وەك 
بەها  ب���ەدوای  ئایینی،  ب���اوەڕی  و  ئەقڵ  دەرەوەی  لە  كە 
ساڵی  لە  گاندی  بۆ  نامەیەكدا  لە  بگەڕێت.  ئەخالقییەكاندا 
من  بۆ  »ئایین  ئەوەدەكات:  باسی  بەڕاشكاوانە  )1933(دا 
جێگە و پێگەیەكی نامۆیە، هەرچی زیاتر بەسەر تەمەنمدا 
ترم  شتێكی  من  دووردەكەومەوە.  لێی  زیاتر  تێپەڕدەبێت، 
لەجیاتی ئایین داناوە. شتێكی جیاواز لە ئەقڵ و هزر، كە هیوا 
و توانای بەردەوامبوونم پێدەبەخشێت. ڕەنگە ئەو هاندەرەی 
لە مندا هەیە وێنانەكرێت و بێكۆتاییە، تام و بۆنێكی ئاینی 
هەبێت، بەاڵم بەتەواوەتی لەگەڵ ئەویشدا جیاوازە. زیاتر و 
زیاتر من گرنگی، بە كاركردی مێشك دەدەم. ڕەنگە ئەمە 
هەرچەندە  بەاڵم  پێوەداوە،  پاڵم  من  الوازبێت،  پاڵپشتێكی 

بشگەڕێم شتێكی باشتر لەوە نادۆزمەوە)21(«.
م��ەب��ەس��ت��ی ن��ەه��رۆ ل��ە »ك���ارك���ردی م��ێ��ش��ك« دی���ارە 
بەكارهێنانی توانا و بەهرە و توانا بێكۆتاكانی ئەقڵ بووە، 
كە لەژێر كاریگەریی بەهاكولتوورییەكانی سەردەمی نوێ 
بۆ  ئەقڵ  كەرەستەبوونی  تایبەتمەندیی  و  سەرهەڵدەدەن 
بەڵگاندنی ئەخالقی دەگۆڕن. نەهرۆ ئەقڵی بەڵگاندنكار چ لە 
ڕووە زانستی و چ لە ڕووە كۆمەاڵیەتییەكەی، نەك هەر بە 
ناودەبات،  بۆ گۆڕینی سروشت و كۆمەڵگە  كەرەستەیەك 
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بەڵكو بە تاقە سەرچاوەی ناسینی ئەخالقی و لۆژیكییانەبوونی 
بارەیەشەوە  ل��ەم  دەزان���ێ���ت)22(.  مرۆییەكانیشی  ئامانجە 
گونجاوتر،  دەربڕینێكی  بە  ی��ان   ، ن��وێ  »ه��زری  دەڵ��ێ��ت: 
جۆرە باشەكەی، هزرێكی زانستی و پراگماتیك، ئەخالقی و 
كۆمەاڵیەتی، مرۆڤدۆست و مرۆڤخوازە. هزری نوێ لەژێر 
فرمانی ئایدیالیسمی زانستی و چاكسازیی كۆمەاڵیەتیدایە. 
ئایدیاڵە هاندەرەكانی ئەو هزرە، بەرجەستەكاری ڕۆحی ئەم 
سەردەمەن. هزری مۆدێڕن بە ڕاددەیەكی زۆر لە ڕێبازی 
عیرفان و خواپەرستیی چاخەكانی  و  پێشینیان  فەلسەفیی 
ناوەڕاست الیداوە. خودای ئەو هزرە نوێیە، مرۆڤایەتی و 

ئایینەكەشی خزمەتە بە مرۆڤەكان)23(«.
ئێمە  پێویستە  »ك��ەوات��ە،  ئەنجامە:  ئ��ەم  دەگاتە  دوات��ر 
هاوتەریب لەگەڵ بااڵترین ئایدیاكانی ئەو سەردەمەی تێیدا 
بكات،  پێویست  لەوانەیە  هەرچەندە  بجووڵێینەوە.  دەژین 
بەپێی داهێنانی نەتەوەیی خۆمان شتێكی پێ زیادبكەین، یان 
دوو  ئەو  دەكرێت  بهێنن.  بەسەر شێوازەكەیدا  گۆڕانكاری 
ئایدیاالنە بە دوو ناوونیشانەوە دیاریبكەین: مرۆڤایەتی و 
ڕۆحی زانستی. لەنێوان ئەو دووەدا بەبەردەوامی ناتەباییەكی 
ئاشكرا بینراوە، بەاڵم شۆڕشی ئەندێشەی ئەم سەردەمە، 
بە بردنە ژێرپرسیاری سەرجەم بەهاكان، سنوووری نێوان 
ئەو دوانە و جیهانی دەرەوەی زانست و جیهانی دەروونیی 
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مرۆڤەكانی سڕیوەتەوە. لە ئێستادا سەنتزێكی ڕوولەگەشە 
لەنێوان مرۆڤایەتی و ڕۆحی زانستیدا هاتووەتەئاراوە، كە 

ئەنجامەكەی جۆرێكە لە مرۆڤایەتیی زانستی)24(«.
وەك  ئەخالق  ن��ەه��رۆدا،  جیهانبینیی  لە  ڕووەوە  ل��ەو 
ئەقاڵنییە،  بەڵگاندنی  نەبینراوی  بەشی  عەلمانی،  چەمكێكی 
سەردەمی  ڕزگ��اری��دەری  پەیامی  كارتێكردنی  لەژێر  كە 
مۆدێڕن، هێناویەتییە پانتایی كۆمەاڵیەتی- سیاسی و بناغەی 
فەلسەفەی سیاسی و ئەخالقیی خۆی لەسەر دامەزراندووە.
ڕۆژئاوا  لەگەڵ شارستانییەتی  دیالۆگ  نەهرۆ  لێرەدایە 
ڕۆشنایی  لەژێر  هندستان  عەلمانیی  نەریتی  ئەنجامدەدات، 
ئەوەدا لە پەیكەرێكی نوێدا دەژیێنێتەوە. هەرچەندە نەهرۆ 
ڕابردوو بە هاندەری خۆی ناودەبات، بەاڵم ئێستا بە خاڵی 
ناودەبات.  مەنزڵگە  بە  عەلمانیش  داهاتووی  و  دەستپێك 
كۆلۆنیالیزم،  دەروون��ی��ی��ەك��ان��ی  كاریگەرییە  ل��ە  ب���ەدوور 
پێشوازی لە هێماكانی كولتوور و شارستانییەتی ڕۆژئاوا 
دەكات و دەیانكاتە بناغەی هندستانی عەلمانی و دیموكراتی. 
ئەو بابەتە بەتایبەتی لە هەڵسەنگاندی ئەو بۆ ڕۆڵی زانستە 
نوێیه كان لە گۆڕانكارییەكانی هندستاندا دەبینرێت. هەروەك 
دەڵێت: »كۆمەڵە بابەتە )زانستییە( ڕەخنەییەكانی سەردەمی 
كۆلۆنیالیزمی بەریتانیا، سەرباری تێڕوانینی هەمواركراوی 
هەبووە  شۆڕشگێڕانەیان  كاركردێكی  ن��ووس��ەرەك��ان��ی، 
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ئێمەیان  ناسیۆنالیزمی  ئابووریی  و  سیاسی  بنچینەی  و 
داڕشتووە)25(«.

دەس��ت��ەب��ەرك��ردن و چەسپاندنی  ب��ۆ  ه��اوك��ات  ن��ەه��رۆ 
لە  ڕۆژئ���اوا،  شارستانییەكانی  و  كولتووری  دەستكەوتە 
بۆ سڕینەوی  كاریش  بە كۆلۆنی كراوەكەی خۆیدا،  واڵتە 
لەو  هەنگاوی  یەكەم  دەك��ات.  كۆلۆنیالیزمیش  ئاسەواری 
پ��ێ��ن��اوەدا ڕەت��ك��ردن��ەوەی خ��وێ��ن��دن��ەوەی دەس��ت��ەگ��ەران��ەی 
تێكشكاندنی  و  هندستان  مێژووی  لە  ب��وو،  میل(  )جیمز 
ناسیۆنالیزمی  تێیدا  كە  كۆلۆنیالیستییەیە،  چوارچێوە  ئەو 
ناسنامەخوازیی هندستان خۆی دەنوێت. هەر لەو ڕووەوەیە، 
كە نەهرۆ بە پێچەوانەی تێگەیشتنی گاندی، ناسیۆنالیزمی 
ئایینییەكان،  جیاوازییە  تێپەڕاندنی  لە  بەتەنیا  نەك  هند، 
بەڵكو لە گۆڕینی ئاڕاستە و سەرلەنوێ داڕشتنەوەی ئەو 
جیاوازییانە، لە چوارچێوەی گوتاری دەوڵەت – نەتەوەیی 
پێداگریكردن  پێناسەدەكات.  دیموكراتی  ئەقاڵنییەتی  و 
لەسەر مافە دیموكراتییەكانی تاك و مافەكانی هاواڵتیبوون، 
لەجیاتی ناسنامەی گشتی، بەشێكە لەو گوتارە نەتەوەییە، 

كە كۆتایی بە میراتی سیاسیی كۆلۆنیالیزم دەهێنا.
هەنگاوێكی تری نەهرۆ لەو بارەیه وە سازكردنی پەیوەندییە، 
لەنێوان دوو چەمكی عەقاڵنییەت و دادپەروەری. خوێندنەوەی 
لێوەكرا  باسی  پێشتر  كە  عەقاڵنییەت،  بۆ  ئ��ەو  ئەخالقیی 
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لەڕاستیدا هەوڵێكە بۆ دەستەبەركردنی وەها پەیوەندییەك. بە 
هەمان شێوە، كە ئەقاڵنییەت بە پەراوێزی ئەخالق ناودەبات، 
هەر بەو جۆرەش ئەخالق بە شوێنكەوتووی دادپەروەری 
ئ��ەوەوە دادپ��ەروەری دوایین  دەزانێت، چوون لە ڕوانگەی 
دادوەرە، كە چاودێریی كاركردی كۆمەاڵیەتیی هەردهووكیان 
دەك��ات. لە الی ئەو دادپ���ەروەری، هەم تاكەئامانج و هەم 
خ���ودی ئامانجە و ئ���ەوەش ئ��ەو خ��اڵ��ەی��ە، ك��ە ل��ە وەاڵم��ی 
و  قەیران  پرسیبوو، گەورەترین  لێی  كە  مالرۆ(دا،  )ئاندری 
گرفتی بەردەمت چییە؟ وتبووی: »بونیادنانی كۆمەڵگەیەكی 
دادپ��ەروەران��ە، لەسەر شێوازە دادپ��ەروەران��ەك��ان)26(«. ئەو 
شێوازەی ئەو مەبەستیەتی كۆمەڵێكە، كە پێكهاتووە لە سێ 
چەمكی عەقاڵنییەت، ئەخالق و دادپ��ەروەری، كە ڕێنوێنیی 
دەكات، بۆ پێكهێنانی حكومەتێكی یاسامەند، بەدوور لە هەر 
دادپەروەریی  بنەمای  لەسەر  ئایینی و  جۆرە جیاكارییەكی 

كۆمەاڵیەتی.

نەهرۆ و حوكومەتی یاسا
هیتلەر  بۆ  بەناوبانگەكەیدا،  نامە  لە  گاندی  كاتەی  ئەو 
ئامۆژگاریی كرد، دەست لە توندوتیژی هەڵبگرێت، نەهرۆ 
 Subhas( بە پێچەوانەی گاندی و سوبهاس چێندرا بۆس
Chandra Bose(، كە سااڵنی )1897 – 1945(دا ژیاوە 
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و سەرۆكی كۆنگرەی نەتەوەیی هندستان بوو، بە مەبەستی 
پێشوازی  چوبووە  خۆی  بۆ  هندستان،  سەربەخۆكردنی 
هیتلەر، پێكهێنانی بەرەی دژەفاشیستی بە گرنگترین هەنگاو 
دەزانی، بە ئاڕاستەی پاراستنی ئاشتیی جیهانی و پاراستنی 

بەرژەوەندییە درێژماوەكانی هندستان.
باشەكەی،  ج��ۆرە  بەتایبەتی  و  ك��ردار  بۆ  مەیلە  ئ��ەو 
ناكۆكییە  چییەتیی  لە  نەهرۆیە،  تێگەیشتنی  بەرئەنجامی 
دەڵێت:  شیكردنەوەدا  لە  چ��ۆن  ه���ەروەك  سیاسییەكان، 
كە  ئ��ەوەی��ە،  فێربكات  شتمان  ی��ەك  تەنیا  مێژوو  »ئەگەر 
توێژ و گرووپە كۆمەاڵیەتییەكان،  ئابووریی  بەرژەوەندیی 
تێڕوانینی سیاسیی ئەوان پێكدەهێنێت. هیچ شتێك، نە ئەقڵ 
و نە تێبینیی ئەخالقی، ناتوانێت بەسەر ئەو بەرژەوەندییانەدا 
نەبووە،  بڕوایەدا  لەو  هیچكات  نەهرۆ  بۆیە  زاڵبێت)27(«.  
ئایینی دەتوانێت،  كە بە هاندانی خەڵك بەرەو ئاسانگیریی 

هاوتابوونی كۆمەاڵیەتی دەستەبەربكات.
دەزانێت،  بێئەنجام  و  بێبنەما  بە  شێوازە  ئەو  نەهرۆ 
هەروەك لە نامەیەكدا، كە لە ساڵی )1933(دا لە زیندانەوە 
ئاسانگیری  فشاردا  »لەژێر  دەڵێت:  نووسیوە  گاندی  بۆ 
گرنگ  هیچ  )ب��ەه��ادۆر سیپرۆ(  و  م��ن  ب��ۆ  ل��ه ن��اودەچ��ێ��ت.. 
لە  نییە، پێكەوە دانیشین و لە ئاستێكی بەرز و وااڵ باس 
ئاسانگیریی ئایینی بكەن، بەهۆی ئەوەی هیچ یەك لە ئێمە 
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ئایینێكی ئەوتۆی نییە، بەاڵم تۆ وەرە و باس لە بابەتێكی تر 
بكە. ئەو كاتە ڕووە تووڕەكەی ئێمە دەبینیت و تێدەگەیت، 
كە دانبەخۆداگرتنمان چەندە كەمە. جیا لەمانە، دەمارگرژتر 
لە تۆ، لە ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پرسەكاندا كەسێكی تر 
بوونی نییە. لە ڕاستیدا ئاسانگیری، زۆر بە كەمی بوونی 
كەمتەرخەمییە.  ناودەبرێت  ئاسانگیری  ئەوەی وەك  هەیە، 
لەگەڵ  هەڵكردن  چاكەكاریی  دەكەینە  شتانە  ئ��ەو  ئێمە 
هیچ  خۆمان  الی  لە  كە  تر،  كەسانی  جیاوازی  بیروڕای 

بایەخێكی نییە)28(«.
ه��اوك��ات ن��ەه��رۆ ب��ۆ دەس��ت��ەب��ەرك��ردن��ی ه��اوت��اب��وون��ی 
شێوازێك  بۆ  پەنا  تر  ئامانجەكانی  ه��ەروەك  كۆمەاڵیەتی، 
دەبات، كە ڕامانی عەلمانی و یاسامەندیی ئەو دەخاتەڕوو. 
ئەو به دیاریكراوی پێداگری دەكات، لەسەر حوكومەتی یاسا 
و كاركردە دووالیەنییەكەی و ئەوەش دەبێتەهۆی ئەوەی 
پارێزگاریكردن  و  كۆمەاڵیەتی  سیستمی  پاراستنی  ئەركی 
هند  فرەئاینیی  كۆمەڵگەی  لە  هاواڵتیبوون،  مافەكانی  لە 
دەوڵەتی  هێنانەدی  چەشنە  لەو  یاسایەكی  بگرنەئەستۆ. 
نەتەوەییە، كە تێیدا یاسا هێمای خواستی نەتەوە و دەوڵەت 
لە جێبەجێكردنی  الیەنە  ئەو  ئەو خواستەیە.  جێبەجێكاری 
تاكەكان  یەكسانیبوونی  كە  شتەیە،  ئ��ەو  هەمان  ی��اس��ادا، 
لەبەردەم یاسا گەرەنتی دەكات. لەو ڕووەوە لە حوكومەتی 
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هیچ  نییە،  پارێزراو  یاسا  سزادانی  لە  كەس  هیچ  یاسادا 
كەسیش لە خێروبێرەكانی بێبەش ناكرێت.

لە  ڕادیۆییەكەیدا  پەیامە  لە  ب��ەڕوون��ی  خ��ااڵن��ەش  ئ��ەو 
ڕابردودا  لە  »بەداخەوە  دەبینرێت:  )1947(دا  ئابی   )19(
لە  بینیوە.  دەستەگەریمان  توندوتیژیی  نموونەی  چەندین 
داهاتوودا رێگە بەو جۆرە توندوتیژیانە نادرێت. لە ئەگەری 
دووبارەبوونەوەی ئەو توندوتیژییانەدا حوكومەتی هندستان 
ڕووبەڕوویان  شێوە  توندترین  بە  ویالیەتی(،  و  )فیدراڵ 
هەركەسێكدا  ل��ەگ��ەڵ  هندستان،  حوكومەتی  دەب��ێ��ت��ەوە. 
بەیەكسانی مامەڵە دەكات... حوكومەتی ئێمە حوكومەتێكی 
هاوواڵتیبوونی  مافی  هەركەسێك  تێیدا  كە  دیموكراسییە، 
یەكسانی هەیە. حوكومەتیش سوورە لەسەر پاراستنی ئەو 

مافانە)29(«.
ئ���ەو پ��ەی��ام��ەی س������ەرەوە،و دوو ب��ەش��ی س��ەرەك��ی��ی 
دەك��ات،  پێداگری  جۆرێك  بە  هەركامەیان  گرتوەتەخۆ، 
لە  یاسا.  حوكومەتی  كاركردەكەی  دوو  لە  یەكێك  لەسەر 
هەركامیاندا، ئەركی نەهرۆ پارێزگاریكردنە لە دیموكراسی، 
لە  سیاسەت،  گۆڕەپانی  لە  ئایین،  پەراوێزخستنی  بە  كە 
الیەكەوە كۆمەڵگە لە مەترسیی »ڕۆچووون بۆ حكومەتێكی 
لە  بەرگری  ترەوە  الیەكی  لە  و  دەپارێزێت  پۆپۆلیستی » 

مافە جیهانگیرەكانی تاك دەكات.
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نیگای  گۆشە  چەندین  لە  نەهرۆ  بینرا،  پێشتر  وەك 
پانتایی  لە  ئایین  تێكدەری  ڕۆڵ��ی  دەڕوانێتە  ج��ی��اوازەوە، 
س��ی��اس��ەت��دا. ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا و ل��ە روان��گ��ەی��ەك��ی ت��رەوە 
دەستەگەرییەكان  دوژمنكارییە  لەگەڵ  ڕووبەوڕوبوونەوە 
قامك  بەدیاریكراوی  هەڵدەماڵێت.  ڕۆڵیان  بەڕێوەدەبات، 
دەخاتە سەر هۆشیاریی درۆیینەی كۆمەاڵنی بەشداربوو )لەو 
توندوتیژییانە(، دەربڕینی هەستە ئایینییەكان بە زمانێكی زبر 
لەو پێكدادانانەدا، كە بەپێی ڕەهەندە سەروویاساییەكانەوە 
دەجوڵێنەوە، مەترسیی گەورە بۆ سەر ئاشتی و سیستمی 
دیاردەی  نەهرۆ  ڕووەوەی��ە  لەو  سازدەكەن.  دیموكراسی 
دەستەگەری بە دەرئەنجامی حوكومەتی پۆپۆلیستی و بە 
رێگەچارەی  ناودەبات.  دیموكراسی  سەر  بۆ  مەترسییەك 
یاسادا  وحكومەتی  لە  دیاردەیە،  ئەو  بەرەنگاربوونەوەی 
س��ەرك��ردەی  لەبەرامبەر  كە  شێوەیەك،  بە  دەبینێتەوە. 
دەنوێنێت،  یاسا  ڕەقەكەی  ڕووە  دەستەگەرەكاندا  ڕەوت��ە 
و  دەكات  بەشخوراو  كۆمەاڵنی  لە  پشتیوانی  لەبەرامبەردا 
چوارچێوەدا  لەو  دەك��ات.  نماییش  یاسا  دلۆڤانەكەی  دڵە 
و  دەستەگەرەكان  ڕێكخراوە  بەرەنگاربوونەوەی  نەهرۆ 
و  ئەرك  پێشەوەی  ،لە  ئایینییەكان  جیاكارییە  نەهێشتنی 

گرنگیپێدانەكانی حوكومەت دادەنێت.
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 شەڕ لە دژی دەستەگەری
ئەو كاتەی گاندی بۆ كۆتایهێنان بە توندوتیژییە ئایینی 
و دەستەگەرییەكان، ڕۆژووی سیاسی دەستپێكرد، نەهرۆ 
باسی لە پێویستبوونی حوكومەتی یاسا كرد. تیرۆركردنی 
گاندی لە كانوونی دووەمی )1948( لەالیەن ئەندامی دوو 
ڕێكخراوی »هندو مهاسبا« و »ئار ئێس ئێس«، بووەهۆی 
ئەوەی نەهرۆ ، لەسەر هەستكردن بە پێویستیی )حكومەتی 
دەستەبەركردنی.  بۆ  هەوڵەكانی  چڕكردنەوەی  و  یاسا( 
و  پالنداڕێژەران  دادگاییكردنی  دوای  و  ساڵەدا  لەو  هەر 
ئەو  هەڵوەشاندنەوەی  و  گاندی  تیرۆری  جێبەجێكارانی 
دامەزرێنەران  ئەنجوومەنی  لە  یاسایەكی  ڕێكخراوە،  دوو 
ی��اس��ای��ە ه��ەرڕێ��ك��خ��راوێ��ك  ئ��ەو  پ��ەس��ەن��دك��رد، ك��ە بەپێی 
داڕێژرابوو،  تر  كەسانی  سڕینەوەی  لەسەر  پەیڕەوەكەی 
هۆیەوە  ب��ەو  پ��ێ��ن��ەدەدرا)30(.   سیاسیان  چاالكیی  مۆڵەتی 
چاالكیی ئەو ڕێكخراوە دەستەگەرانە لەو قۆناغەدا تەنیا لە 

چاالكیی كولتووریدا كورتكرابووەوە.
نموونەیەكی تر، كە بەڵگەیەكە لەسەر بوونی حوكومەتی 
وەزیرانی  ئەنجوومەنی  لە سەردەمی سەرۆكایەتیی  یاسا، 
و  ف��ی��دراڵ  ڕووب���ەڕووب���وون���ەوەی حوكومەتی  ن��ەه��رۆدا، 
)22( لە  كە  ڕووداوێ��ك،  لەگەڵ  بوو  ویالیەت  حوكومەتی 
ی كانوونی یەكەمی )1949( لە مزگەوتی )بابری( شاری 
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)ئایودا( ڕوویدا. مزگەوتی بابری لە كۆنەوە جێی ناكۆكیی 
نێوان هیندۆس و مسوڵمانەكان بووە، بەپێی گێڕانەوەیەكی 
بێبەڵگە ئەو مزگەوتە، لە ساڵی )1526(ی زایینی بە فه رمانی 
بنەماڵەی  دام��ەزرێ��ن��ەری  ب��اب��ر(  محەممەد  )زەه��ی��رەدی��ن 
دەسەاڵتداری )گوركانی( لە هند، لەسەر وێرانەی یەكێك لە 
)ڕام(  پیرۆزترین پەرستگەكانی هند )شوێنێك، كە خودای 
بۆ یەكەم جار، لەوێدا خۆی نواند( دامەزراوە. ڕووداوەكە 
بەم شێوەبوو، كە چەند ئەندامێكی ڕێكخراوی دەستەگەری 
و  مزگەوتە  ئەو  ناو  بە شەو چوبوونە  ئێس«  ئێس  »ئار 
لەو  )الكشمەن(یان  و  )سیتا(  )ڕام(و  خوداكانی  پەیكەری 
خودایانە  ئەو  بدەن،  نیشانی  ئەوەی  بۆ  دانابوو،  مزگەوتە 
شوێنە  ئ��ەو  گ��ەڕان��دن��ەوەی  بۆ  هەڵماڵیوە،  قۆلیان  خۆیان 

پیرۆزەی هیندۆسەكان و چوونەتە ناو مزگەوتەكە.
باوەڕمەندانی  هەرچەنده  جۆشوخرۆشی  ڕووداوە  ئەو 
نەهرۆ هیچ  لێكەوتەوە، بەاڵم بۆ كەسێكی وەك  ئایینی  بە 
چەشنە مەیلێكی ئایینی نەبوو، نەك كردارێكی شانۆگەری، 
بەرژەوەندییە  لەبەرامبەر  ناپاكانەبوو،  هەنگاوێكی  بەڵكو 
لەو  لێكۆڵینەوە  دوای  بۆیە  واڵتەدا.   ئەو  نەتەوەییەكانی 
ئەو  دادوەرێكی  كە  پالنە،  ئەو  پالنداڕێژەرەكانی  ڕووداوە 
بوون،  ویالیەتەكە  بااڵی حوكومەتی  بەرپرسێكی  و  شارە 
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دەستەگەرییەكان  توندوتیژییە  دەركران)31(.   كار  لەسەر 
لە سەردەمی دەسەاڵتدارێتیی نەهرۆدا بۆ كەمترین ئاست 
حوكومەتێكی  بوونی  لەسەر  بەڵگەیە  ئەوەش  و  دابەزی 

عەلمانی و یاسامەند لەو سەردەمەدا.
 

نەهێشتنی جیاكاری ئایینی
ئ���ەو ب��اب��ەت��ە ب��ە وت��ەی��ەك��ی ن��ەه��رۆ دەس��ت��پ��ێ��دەك��ەی��ن: 
كۆمەاڵیەتییەكانی  ئافاتە  له   چاوپۆشیمان  »لەبەرئەوەی 
لە  ب��ۆی��ە  ه��ەی��ە.  ب��وون��ی��ان  ك����ردووە، ئێستاش  ڕاب����ردوو 
و  بێتوانا  ئێستاش  ئافاتەكانی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە 
ئەستۆكەچین. ئەگەر  كارنەكرێت بۆ ڕیشەكێشكردنی ئەو 
سازشیان  ئافاتانە  ئەو  گەشەدەكەن.  زیاتر  ئەوا  ئافاتانە، 
سیستمەكە  كۆی  هەڵبكرێت،  لەگەڵیاندا  و  بكرێت  لەگەڵ 
ڕاب���ردوو و  ئافاتەكانی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  دەك���ەن.  ژەه���راوی 
دادپەروەرییش  و  یاسا  چارەسەرنەكردووە...  ئێستامان 

لەنێوچوون)32(«.
كۆمەاڵیەتییەكان،  ئافەتە  لە  نەهرۆ  مەبەستی  دی��ارە 
وەك  ئێستادا  لە  ئەو  چونكە  ئایینییە،  جیاكاریی  نەریتی 
سەرۆكوەزیران و لە پێگەی چاكەخوازێكی ئایینیدا سوورە 
هەنگاوە  هەرگرنگترین  نەك  نەهرۆ  نەهێشتنیان.  لەسەر 
بە  بەڵكو  دەخاتەڕوو،  عەلمانی  حوكومەتی  سیاسییەكانی 
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سنووری  كۆمەاڵیەتییەكان،  گۆڕانكارییە  لەبەرچاوگرتنی 
نەهرۆ  دی��اری��دەك��ات.  تاكەكەسی  پرسێكی  وەك  ئایین 
لە  بەدیاریكراوی،  نەریتانە  ئەو  دژی  لە  تێكۆشان  ڕێگەی 
جیاكردنەوەی تەواوەتیی ئایین لە سیاسەتدا دەبینێت، بەاڵم 
لە هەمان كاتیشدا مەرجی ئەوەیە جێگەی یاسا شەرعییەكان، 
ئەقاڵنی  ئایینی  گوتاری  و  پڕبكرێتەوە  مەدەنی  یاسای  بە 
بە  هه رشتێكەوە.  پێش  دەخاتە  جیاكردنەوەیە  ئەو  بكرێت. 
دەربڕینێكی ڕوونتر ئەو لەو بڕوایەدایە، كە ئەگەر ئامانج لە 
عەلمانییەت یەكسانیی تاكەكان، لە بەرانبەر یاسادایە، ئەوا 
هەمووكەسێك جێبەجێ  لەسەر  بەیەكسانی  یاسا  پێویستە 
بكرێت، ئەوەش تەنیا كاتێك دەستەبەردەبێت، كە ڕەوابوونی 

یاسا مەدەنییەكان، جێگیربكرێت.
قەیرانی  و  گ��ان��دی  ئ��ەخ��الق��ی  عەلمانییەتی  شكستی 
ڕێ��ب��ەرای��ەت��ی، ك��ە ل��ە س��ەروب��ەن��دی ج��ی��اب��وون��ەوەی هند و 
پاكستان سەریهەڵدابوو، بە جۆرێكی حاشاهەڵنەگر نەهرۆی 
نەتەوەیی-  پ��رۆژە  و  هند  نەتەوەیی  ڕێ��ب��ەری  پێگەی  لە 
عەلمانییەكەشی خستە ناو چەقی سیاسەتە چاكسازییەكانی 
بۆ  نەهرۆی  ئەو پرۆسەیە دەسەاڵتی سیاسیی  ئەو واڵتە. 
ڕاددەی��ە  ئ��ەو  تا  ئ��ەوەش  گشتاند.  ئەخالقییش  دەس��ەاڵت��ی 
گرنگ بوو، كە نەهرۆ خاوێنكردنەوەی ئایینیشی بە یەكێك 
ناوبرد. هەر دوابەدوای سەربەخۆیی  لە ئەركەكانی خۆی 
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ستەمی  و  جیاكاری  نەهێشتنی  مەبەستی  بە  هندستان 
ئایینی پڕۆژه یاسایەكی چاكسازی لە پەرلەمانی واڵتەكەی 
تێپەڕاند، كە گرنگترین بڕگەكانی بریتیبوون لە: بەڕەسمی 
كاستە  بە  سەر  ئەندامانی  نێوان  هاوسەرگیریی  ناسینی 
)چین(ە جیاوازاكان، مافی جیابوونەوە بۆ ژنانی هیندۆس، 
نەهێشتنی فرەژنی و یەكسانبوونی ژن و پیاو لە كاروباری 

میراتوەرگرتندا)33(.
ی��اس��ای��ەك��ی ت��ری��ش ل����ەو ك���ات���ەدا پ���ەس���ەن���دك���را، كە 
ه���ەڵ���وەش���ان���دن���ەوەی ن��ەری��ت��ی ل��ەم��ێ��ژی��ن��ەی دی��ڤ��اداس��ی 
ب���وو)34(.   )Bogadasi( بوگاداسی  ی��ان   ،)Devadasi(
لەگەڵ  هاوسەرگیریان  گەنج  كچانی  نەریتە  ئ��ەو  بەپێی 
سەماكار  وەك  پێدەكرا،  »دی��ڤ��ا«  هیندۆسەكان  خ��ودای 
سۆزانی  وەك  دواتر  دەكران،  پەرەستگەكان  بە  پێشكەش 
پێویستە  دواج��ار  بەكاردەهێنران.  ئایینی  لەشفرۆشی  یان 
ئاماژە بە پەسەندكردنی چەند یاسایەكی گرنگتر بكرێت، كە 
تێیاندا ڕووە زبر و ڕەقەكەی یاسا و ڕووە دلۆڤانەكەشی 
ناساندنی  تاوان  بە  یاسایانە  لەو  یەكێك  پێكەوەدەبینرێن. 
كاستە  بە  سەر  كەسانی  چوونەناوەوەی  لە  »ڕێگریكردن 

)چین(ە »چەپەڵەكان« بۆ ناو پەرستگەكان بوو.
تەرخانكراو  كورسیی  نەهێشتنی  بە  نەهرۆ  لەمانە  جیا 
پەرلەمانی  لە  ئایینییەكان  كەمینە  نوێنەرانی  بۆ  )ك��ۆت��ا(، 



285ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

سەردەمی  هەڵبژاردنی  سیاسەتی  بە  كۆتایی  هندستان، 
ئایینی  ناسنامەی  بنەمای  لەسەر  كە  هێنا،  كۆلۆنیالیزم 
چەند  ئەمبدكار،  به هاوكاریی  ئەوە  لەجیاتی  داڕێ��ژراب��وو، 
كورسییەكی بۆ نوێنەرانی چین و هۆزە پەراوێزخراوەكان 
پ��اراس��ت، ت��ا ل��ەو ڕێ��گ��ەی��ەوە ب��ەش��داری ب��ەوان��ی��ش بكات، 
ل��ە دی��اری��ك��ردن��ی چ��ارەن��ووس��ی واڵت. ل��ە الی��ەك��ی ت��رەوە 
كۆمەاڵیەتیی  پێگەی  بەرزكردنەوەی  مەبەستی  بە  نەهرۆ 
ژن��ان،  بەتایبەتی  كۆمەڵگە  پ��ەراوێ��زخ��راوان��ەی  چینە  ئ��ەو 
بۆ  كاردا  ناوەندەكانی خوێندن و  لە  دیاریكراوی  پشكێكی 
یەكسانیی  نەهرۆوەوە  ڕوانگەی  لە  چوون  تەرخانكردن، 
مافەكانی هاوواڵتیبوون بەبێ بوونی پێگەی هاوتا و یەكسان 

دەستەبەرنابێت.
 

پەروەردە، پسپۆڕی و شاییستە ساالری
پ��ەروەردە  نەتەوەگەرایی،  تیوریزانی  گێلنێر  ئێرنست 
كۆڵەكەكانی  سەرەكیترین  ل��ە  یەكێك  وەك  ڕاه��ێ��ن��ان  و 
پێكهێنانی دەوڵەتی نەتەوەیی ناودەبات. لە ڕوانگەی ئەوەوە 
پەروەردە لەو كۆمەڵگەیانەی پشتئەستوورن بە زانست و 
پسپۆڕی، میكانیزمێكە كە تاكەكان بەرزدەكاتەوە، بۆ ئاستی 
دەوڵ��ەت  نێوان  هاوتاكردنی  و  حوكومەت  بەڕێوبەرانی 
ن��ەت��ەوەش دەس��ت��ەب��ەردەك��ات)35(.  ڕۆڵ��ی هاوئاهەنگیی  و 
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پ������ەروەردە ب��ۆ خ���ۆی ئ��ام��اژەی��ەك��ە ب��ۆ گ��ەش��ەس��ەن��دن��ی 
ئەندێشەی عەلمانی و بەڕوونیش لە جیهانبینیی نەهرۆشدا 
دەبینرێت. نەهرۆ بە دوو هۆكاری دیاریكراو، برەودان بە 
پەروەردەی بێبەرامبەر لە سەرجەم ئاستەكاندا، بە یەكێك 
لە سەرەكیترین خواستەكانی عەلمانییەت ناودەبات. یەكەم، 
باشترین  لە  یەكێك  بە  زانیاری،  و  زانست  بەدەستهێنانی 
دەزانێت،  ئایینی  تاریكبیریی  بەرەنگاربوونەوەی  ڕێگاكانی 
دەكەمە  پەرەستگەكان  ڕایگەیاندووە: »من  جێگەی  ئەو  تا 
خوێندنگە)36(«. دووەم، برەودان بە زانست و پەروەردە و 
لە ئەنجامدا پسپۆڕبوون، بە شێوەیەكی كاریگەر ناودەبات، 
و  ئایینییەكان  ئیمتیازە  و  جیاكاری  هەڵوەشاندنەوەی  بۆ 
تاكەكانی  لێوەشاوەیی  و  شاییستەیی  بە  شوێنگرتنەوەیان 

دەزانێت.
بە  ش���ارەزای���ی،  و  پ��س��پ��ۆڕی  ب���ەرەو الی  مەیلە  ئ��ەو 
شێوەیەكی تایبەت بۆ ناتەبایی نەهرۆ لەگەڵ نەریتخوازاندا 
لە  یەكێك  پێشنیازی  ڕەتكردنەوەی  كاتی  لە  دەگەڕێتەوە. 
لەگەڵ  ڕاوێ��ژك��ردن  بە  س��ەب��ارەت  پ��ەرل��ەم��ان،  نوێنەرانی 
خستنەڕووی  ڕۆژی  دیاریكردنی  لەبارەی  ئەستێرەناسان 
دەب��ێ��ت  »ئ��ێ��م��ە  وت���ی:  ب��ەت��وان��ج��ەوە  بنچینەیی،  ی��اس��ای 
ڕووبەڕووی ئەو تێگەیشتنە چەوت و بێسوودە ببینەوە، یان 
ئەوەتا دەبێت چارەنووسی نەتەوەیەك بدەینە دەست ئەو 
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ڕێگەی  لە  نەهرۆ  ئەستێرەكانە)37(«.  بە  بڕوایان  كەسانەی 
برەودان بە پەروەردەی خۆڕایی و بێبەرامبەر، پشتبەستن 
لە  س��االری  شاییستە  بۆ  ب��واری  پسپۆڕی،  و  زانست  بە 
سیستمی ئیداریی ئەم سەردەمەی هندستاندا خۆشكرد. لە 
پۆستەبااڵكانی  گرتنەدەستی  سیستمەدا  ئەو  چوارچێوەی 
نەتەوەیی،  تێبینییە  ل���ەدەرەوەی  بنەڕەتدا  لە  حوكومەت، 
بیروباوەڕەوەیە  و  چینایەتی  ئایینی،  جێندەری،  ڕەگ��ەزی، 
و  زانست  بۆ  هەڵسەنگاندن  و  لەبەرچاوگرتن  بە  تەنیا  و 
سەرتاسەری  تاقیكردنەوەیەكی  لە  كەسەكان،  پسپۆڕیی 

دەستەبەردەبێت.
 

دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی
 نەهرۆ لە )27( ئایاری )1964( كۆچی دووایكرد، بەاڵم 
كۆماری  ماوەتەوە،ئەزموونی  بەزیندوویی  ئەو  بڵێی  وەك 
دەكات  لە شتێك  باس  ئەو  تێپەڕاندووە.  ئێرانی  ئیسالمیی 
ئێرانییەكان لە سی و سێ ساڵی ڕاب��ردوودا، بە شێوازی 
ج���ۆراوج���ۆر ئ��ەزم��وون��ی��ان ك����ردووە و دەڵ��ێ��ت: »ئ��ەگ��ەر 
بكەین،  كۆنتڕۆڵی  و  ڕكێف  ژێ��ر  بخەینە  ئایین  نەتوانین 
ئایین ئەم واڵتە )هند( لەناودەبات)38(«. لەو وتەیەدا ترس و 
تۆقینێك شاراوەتەوە، كە لە قوواڵییەكانی هزری نەهرۆوە 
زانیارییەكانی  لە  پڕە  الیەكەوە  لە  هزرێك  هەڵدەقوڵێت، 
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ئاگاداری  تریشەوە،  الیەكی  لە  و  ڕۆژئ��اوا  شارستانییەتی 
ڕۆژێك  تۆقیبوو  لەوە  ئەو  ڕۆژهەاڵتە.  جیهانی  پرسەكانی 
ل��ه  ب��ه رخ��ۆی ب��ك��ات، بە  بێت و ئایین ب��ەرگ��ی دادخ����وازی 
سەرجەم  س���ەردەم،  تەكنەلۆژیای  و  ئەقڵ  قۆستنەوەی 

دەستكەوتەكانی هندستانی مۆدێڕن پێشێلبكات)39(.
و  هندستان  لە  كە  ئ��ەوەی،  »پیشاندانی  دەشڵێت:  ئەو 
ئایینی  دەمتۆقێنێت.  ئایین  پێیدەوترێت،  تر  شوێنەكانی  لە 
ئێستادا  لە  بووبێت،  هەرچییەك  ڕابردووەكەی  ڕێكخراو، 
ناوەڕۆكی  لە  داماڵراوە،  فۆڕم و چوارچێوەیەكی  به گشتی 
ڕاستەقینە. لە ئێستادا ئایین بە ناوەڕۆكێكی تەواو جیاواز 
پڕكراوە. تەنانەت ئایین لەو شوێنەشدا، كە به ڕواڵەت شتێكی 
بەنرخی لێماوەتەوە، بەدەر نییە لە زیان. وا دەردەكەوێت 
ئەو ئاڵوگۆڕانە چ لە ڕۆژهەاڵت، چ لە ڕۆژئاوای گۆی زەویدا 

بەرامبەر بە ئایین ڕوویاندابێت)40(«.
لەوەدا، كە نەهرۆ بۆ جڵەوكردنی ئایین پەنا بۆ چ ڕێگەیەك 
عەلمانییەكانی  توندڕەوییه   الیەنە  زیاتر  بابەتێكە  دەب��ات. 
نەهرۆ دەخاتەڕوو، چونكە نەهرۆ لە سەرەتادا دەستدەكات، 
بە ئاشكراكردنی ئەو نهێنی و خواستانە، كە بە شێوەیەكی 
لەم  ئایینییەكانەوە  ڕاس��ت��ڕەوە  ڕێبەرە  ڕووكەشییانەی، 
جیهانییەدا هەڵیانگرتووە. هاوكات دیمەنێكی ڕوون لە پێگەی 
»جێگەی  دەڵێت:  و  بەرچاوان  دەخاتە  ئ��ەوان،  چینایەتیی 
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سەرسوڕمانە چۆن چینی بورژوا، چ لەنێوان هیندۆسەكان 
لەژێر  توانیویانە،  شێوەیە  بەو  مسوڵمانەكان،  لەنێوان  چ 
كۆمەاڵنی  پشتیوانیی  و  هاوسۆزی  ئایین  پیرۆزی  ن��اوی 
لە  كە  بەدەستبهێنن،  خواستەكانیان  و  بەرنامە  بۆ  خەڵك، 
بنەڕەتدا هیچ پەیوەندییەكی بە كۆمەاڵنی خەڵك و تەنانەت 
چینەكانی ناوەڕاستی خوار خۆیانەوە نییە. دواشرۆڤەی ئەو 
لەالیەن  داواكارییەك  و  هەرجۆرە خواست  ئەوەیە،  دۆخە 
گرووپە دەستەگەرەكانەوە، تەنها بۆ بەدەستهێنانی پۆستی 
بااڵیە و ئەو پۆستانەش تەنیا بۆ هەندێك لە تاكەكانی چینە 

بژاردەكان دەبێت)41(«.
 نەهرۆ دوابەدوای ئەو شیكردنەوەیە، پێویستی برەودان 
بە گوتاری عەلمانی لەناو كۆمەاڵنی خەڵك و ڕزگاركردنیان، 
لەژێر كاریگەریی ڕاستڕەوە ئایینییەكان دەخاتەڕوو. ئەوەش 
بەشێك لە ستراتیژیا نەهرۆیە، بۆ جڵەوكردن و كۆنتڕۆڵكردنی 
ئەو  بەرەوپێشبردنی  ئەمانەشدا  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ  ئایین. 
ستراتیژە، لە سەرووی هەمووشتێكەوە دەیبەستێتەوە، بە 
ناتەباییە  ئەو  و  كۆمەاڵیەتییەكان  نایەكسانییە  لەناوبردنی 
نەداری  نایەكسانیانەن.  ئەو  دەرەنجامی  كە  كۆمەاڵیەتیانە، 
پێدەكات.  ئاماژەیان  نەهرۆ  كە  هۆكارانەن،  لەو  نەزانی  و 
نەك هەر بەتەنیا لەو ڕووەوە بەردەوامبوونی ئەو دیاردە 
كۆمەاڵیەتییانە، كۆمەاڵنی بێبەشكراوی كۆمەڵگەی لەبەردەم 
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مەترسیی چەوساندنەوەی كولتووری و سیاسیی ڕاستگرە 
ئایینییەكان دادەنێت، بەڵكو بەهۆی ئەوەی لە بنەڕەتدا بوونی 
ئەوانە، بە شەرم و پەڵەیەكی ڕەش دەزانێت بە نێوچاوانی 
دادپەروەریی  بنەمای  بۆیە  هاوچەرخەوە.  شارستانییەتی 
ناو  دەخاتە  نوێیه كانییەوە،  تایبەتمەندییە  بە  كۆمەاڵیەتی 
چەقی سیستمە چاكسازییەكەی خۆی. بنەمایەك، كە نەهرۆ 
بە  ه��اوچ��ەرخ،  شارستانییەتی  بااڵتری  قۆناغێكی  ب��ەرەو 
ڕێبازی نوێی عەلمانیی تایبەت بە خۆی، ئاڕاستەدەكات. لەم 
چەمكەدا پرسی سەرەكی، ئەو شارستانییەتەیە، كە مۆدێلی 
جۆرە  پێهاتووە،  كۆتایی  بەكردەوە  مۆدێرنەكەی  لە  بەر 
مۆدێڕن و هاوچەرخەكەشی دەرهاویشتەی سەرمایەدارییە، 

لە ڕوانگەی نەهرۆوە پێویستی بە گۆڕانكاری هەیە.
نەهرۆ لەو بارەیه وە ڕاشكاوانە دەڵێت: »شارستانییەتە 
كۆنەكان سەرباری هەموو چاكەكاری و بێگەردی و الیەنە 
هەروەها  لەدەستداوە.  خۆیان  كاركردی  ڕۆحییەكانیان، 
شارستانییەتی ڕۆژئاواش، سەرەڕای هەموو سەركەوتن و 
دەستكەوەتەكانیشی بە بۆمبە ئەتۆمییەكەشیەوە ناكارامەیە، 
كە  دەكرێت،  ب��ەوە  هەست  زیاتر  رۆژ  ل��ەدوای  ڕۆژ  بۆیە 
نەهرۆ  بوونی هەیە)42(«.  ئێمەدا  لە جیهانی  كەموكوڕییەك 
و  دیموكراسی  لە  تێكەڵەیەك  بە  شارستانییەت  بااڵترین 
سۆسیالیزم دەزانێ�ت، الی وایە ماركسیزم ڕێگەی گەیشتنە 
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بەو جۆرە شارستانییەتە. الی نەهرۆ ماركسیزم هێمایەكە 
لە تێڕوانینێكی عەلمانی، كە یارمەتیدەدات بۆ لێكۆڵینەوە لە 

پرسە كۆمەاڵیەتی و سیاسییەكان.

سۆسیالیزم و حكومەتی خۆشگوزەرانی
نەهرۆ هەرچەنده  دیموكراسیی پەرلەمانی، بە یەكێك لەو 
شێوازانە دەزانێت، كە توانایەكی باشی هەیە بۆ برەودان بە 
مافەكانی تاك، لەنێو چین و توێژە جیاوازەكانی كۆمەڵگە، 
بەتایبەتی توێژ و هۆزە بێبەشكراوەكان، بەاڵم پێیشیوایە لە 
دەستەبەركردنی گۆڕانكاریی ڕیشەیی و باشتركردنی ژیانی 
كۆمەاڵنی خەڵكدا، كرچوكاڵە و وەك پێویست نییە. بەڵگاندنی 
هیچ  خۆیدا،  لە  هەر  دەنگدان  »مافی  شێوەیه یە:  بەم  ئەو 
واتایەكی بۆ كەسی برسی نییە. وەها كەسێك زیاتر بیر لە 
نان و ئاو دەكاتەوە، تا مافی دەنگدان. كەواتە دیموكراسیی 
كەرەستەیەك  وەك  مەگەر  نییە،  ب��ەس  بەتەنیا  سیاسی 
ئابووری،  دیموكراسیی  ئاستی  بەرزتركردنەوەی  لەپێناو 

كەڵكی لێوەربگیرێت)43(«.
دادپ��ەروەران��ەی  دابەشكردنی  لێرەدا  نەهرۆ  مەبەستی 
یەكسانی  تری  الیەنێكی  كە  ژیانە،  دەرفەتەكانی  و  سامان 
پێكدەهێنێت. دەستەبەركردنی ئەو  مافەكانی هاوواڵتیبوون 
الیەنەی دیموكراسی، بە پێكهێنانی حكومەتی خۆشگوزەران 
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هەركامیان  كە  دەبەستێتەوە،  سۆسیالیستی  ئابووریی  و 
سەرەڕای جیاوازیی چیەتی، تەواوكەری یەكترن.

ق��وڵ��ب��وون و  ب��ەڕوون��ی  دووالی��ەن��ان��ە  ڕێوشوێنە  ئ��ەو 
كە  دەخ��ات��ەڕوو،  نەهرۆ  عەلمانی  جیهانبینی  فراوانبوونی 
ئایین بە مەبەستی  تێیدا دەستەودامێن بوون، بە باوەڕ و 
دەستەبەركردنی ئامانجە مرۆییەكان، به  بێكەڵك و تەنانەت 
نەك  عەلمانییەت،  نەهرۆ  الی  لە  هەژماردەكرێن.  تێكدەر 
جۆرێك لە ئایدۆلۆژیا، بەڵكو ئەندێشەیەكە هاوتەریبه  لەگەڵ 
لەگەڵ  كە  جیهانە،  ئەم  گرنگەكانی  پرسە  و  ڕاستییەكان 
هەرجۆرە ئایدۆلۆژیایه ك، چ ئایینی و چ ئەوانی تر جیاوازە. 
لەگەڵ  ڕەخنەگرانەی  ڕووبه ڕووبوونەوەی  لە  بابەتە  ئەو 
وەك  دەبینرێت.  ماركسیزمدا  بۆ  خوێندنەوەی  لە  و  ئایین 
عەلمانی،  ئەندێشەیەكی  وەك  ماركسیزم  هەڵبژاردنی  لە 
باوەڕییەكەی  و  )ئایدۆلۆژیەكەی(  ئایینی  تایبەتمەندییە 
پێداگری  زانستییەكەی  تێڕوانینە  لەسەر  و  دەخ��ات��ەالوە، 

دەكات.
لەو بارەشەوە دەڵێت: »مەیلی من بەرەو الی كۆمۆنیزم، 
ب��اوەڕەوە  )ئایدۆلۆژییەوە(  ل��ەڕووی  شێوەیەك  هیچ  بە 
نەبوو. تێڕوانینی زانستی ماركسیزم منی بەرەو الی خۆی 
ب��اوەڕەدام، كە  لەو  دەڵێت: »من  لە درێ��ژەدا  ڕاكێشا)44(«. 
و  تێگەیشتن  بۆ  دەدات،  یارمەتیمان  كۆمۆنیزم  فەلسەفەی 
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رێگەی  لەوە  جیا  و  هەرواڵتێك  ناو  دۆخی  شیكردنەوەی 
پێشكەوتنی زیاترمان نیشاندەدات، بەاڵم ئەمە سووكایەتی و 
نادادپەروەرییە بەرامبەر فەلسەفەی ماركسیزم، كە كوێرانە 
كۆمەڵگە  دۆخ��ی  و  ڕاستییەكان  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  و 

بمانهەوێت بیچەسپێنین)45(«.
هەر لەسەر ئەو بنەمایەیە نەهرۆ پێناسەی تایبەتی خۆی، 
لە سۆسیالیزم دەخاتەڕوو: »من وەك چەمكێكی كراوە و 
زیندوو لە سۆسیالیزم دەڕوانم، چەمكێك، كە دەبێت لەگەڵ 
هەرواڵتێكدا  لە  مرۆییەكان،  و چاالكییە  ژیان  هەلومەرجی 
یەكبگرێتەوە. بە پێویستی نازانم سۆسیالیزم لە چەمكێكی 
ئەوەی من دەمەوێت  پێناسەبكەین.  داخراودا  دیاریكراو و 
لە سەرەتای  هەر  هندستان،  تاكەكانی  هەموو  كە  ئەمەیە، 
لەدایكبوونیانەوە هەلێكی یەكسانیان بۆ گەشەكردن هەبێت..

.»)46(

 بە لەبەرچاوگرتنی خاڵەكانی سەرەوە دەتوانین تێبگەین، 
كە بۆچی نەهرۆ پێكهێنانی كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستی و 
نەهرۆ  پێكەوەدەبەستێتەوە.  خۆشگوزەران  حكومەتێكی 
بەپێی  بەرهەمهێنان  تێیدا  كە  سۆسیالیستی،  ئابووریی 
گرینگترین  بە  ئەنجامدەدرێت،  كۆمەڵگە  پێداویستییەكانی 
هۆكار ناودەبات، لە نەهێشتنی نایەكسانییە كۆمەاڵیەتییەكاندا. 
بەاڵم نەهرۆ لە هەمان كاتدا بە ئاگاداربوون لە بوونی نەداری 
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و هەژاری، لە ئەنجامی زیاتر لە دوو سەدە دەسەاڵتداریی 
كۆمۆنیزم  یان  »سۆسیالیزم  دەڵێت:  هند  لە  كۆلۆنیالیزم، 
دادپ��ەروەران��ەی  دابەشكردنی  لە  ئێمەیە،  ڕێنیشاندەری 
تەنیا  نییە،  بوونی  سامانێك  هندستاندا  لە  بەاڵم  سامان.. 

هەژاری هەیە، كە دەتوانین دابەشی بكەین)47(«.
یەكەم  بە  سامان،  بەرهەمهێنانی  نەهرۆ  لەبەرئەوە   
مەرجی پێویست بۆ خۆشگوزەرانیی گشتی و لە ئەنجامدا 
لێرەدا  ناودەبات.  سۆسیالیستی  كۆمەڵگەیەكی  هێنانەدیی 
ئەو چۆك لەبەرامبەر ڕوانگە پراگماتییەكانی خۆی دادەدات، 
كە  هەڵدەبژێرێت،  جووتستاندەر  ئابوورییەكی  نموونەی 
تێیدا هەردوو كەرتی حوكومی و تایبەت، شانبەشانی یەك 
نەهرۆ  بەاڵم  دەگرنەئەستۆ،  سامان  بەرهەمهێنانی  ئەركی 
پڕۆژە زەبەالحە پیشەسازییەكان، بە گرنگترین سەرچاوەی 
بەرهەمهێنانی سامان دادەنێت،بەشی خزمەتگوزاری دەخاتە 
پاوان و كۆنتڕۆڵی حكومەتەوە، ئابووریی گوندیش ڕادەستی 
كەرتی تایبەت دەكات. سیاسەتی دابەشكردنی زەویوزاری 
نەهرۆ ڕێك بە ئاڕاستەی گەشەپێدانی ئابووریی گوندەكان 
لە  حوكومەت،  بااڵدەستیی  ڕۆڵی  بەتەواوەتی  نەهرۆ  بوو. 
بە  پیشەسازی،  ئابووریی  و  خزمەتگوزاری  بوارەكانی 
تاكەڕێگەی كاریگەر بۆ ڕێگرتن لە زاڵبوونی كەرتی تایبەت 

ناودەبات)48(.
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گەشەپێدان و شارستانییەت
نەهرۆ لە ژیاننامەی خۆیدا، وتەیەك لە گاندی دەگێڕێتەوە: 
ساڵی  پەنجا  لە  ئ��ەوەی  ل��ەوەدای��ە،  هند  ڕزگاریی  »رێگای 
ڕابردوودا فێری بووە، لەبیری بكات. هێڵی ئاسن، هێڵەكانی 
تەلەگراف، نەخۆشخانەكان، پارێزەران، پزیشكان و هەموو 
چینی  بسڕدرێنەوە،  چەشنە  لەو  هاوشێوانەی  شتە  ئەو 
ڕێبازی  بە  به هۆشیارییەوە،  دەبێت  بااڵ،  و  خۆشگوزەران 
ساكاری  شێوازی  فێری  خۆیان  زان��اب��وون،  بە  و  ئایینی 
بەختەوەری  ڕێگەی  كە  تێبگەن،  لەوە  بكەن،   گوند  ژیانی 
لەو جۆرە ژیانەدایە.. من هەركات  و ڕزگاربوونی مرۆڤ 
ل��ە ئۆتۆمبێل  س���واری ش��ەم��ەن��دەف��ەر دەب���م، ی��ان ك��ەڵ��ك 
دەك��ەم، كە خۆم  بەو شتانە  بێڕێزی  دەزان��م  وەردەگ���رم، 

بڕوام پێیانە و بە ڕاستیان دەزانم)49(«.
 نەهرۆ دواتر ڕەخنە لەو جۆرە بیركردنەوەیە دەگرێت 
و دەڵێت: »لەپشت ئەو وتەیەوە خۆشەویستی و رێزگرتنی 
گاندی بۆ هەژاری و ژیانی دژوار و نان سكی شاراوەتەوە. 
بە الی گاندییەوە پێشكەوتن و شارستانییەت، لە زۆربوونی 
ستانداردەكانی  بەرزكردنەوەی  و  مرۆڤ  داخوازییەكانی 
ژیاندا نییە، بەڵكو لە كەمكردنەوەی بە زانابوون )ئەنقەست(
ی ئەو داخوازییانەدایە..)50(«. نەهرۆ لە بنەڕەتەوە ئەو جۆرە 
تێڕوانینە بە هەڵە و زیانبەخش دەزانێت، چوون ئەو هیچ 
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بڕوایەكی بە گەڕانەوە بۆ دواوە نییە. بە پێچەوانەی گاندی 
بەختەوەریی مرۆڤ، لە دەستەبەركردنی بوارە ماددییەكانی 
ئەوەش  جێبەجێكردنی  دەبینێت،  مۆدێرن  شارستانییەتی 
بە  كە  دەزان��ێ��ت،  خ��ۆی  مێژوویی  ئەركی  گرنگرترین  بە 
گەشەپێدانی ئابووری، پیشەسازی، كولتووری و پرۆژەكانی 

ئاوەدانكردنەوە دەستەبەردەبێت.
دەك��ات،  ئەودنیا  باسی  گاندی  شوێنەی  ل��ەو  وێنە  بۆ 
ترافیك  داهاتووی  بۆ شارەكان و  پالندانان  لە  بیر  نەهرۆ 
پێ  دەكاتەوە،  هندستان  گەورەكانی  شارە  لە  هاتوچۆ  و 
كە  ڕێگاوبانێك،  و  ج��ادە  »هیچ  ئ��ەوەدادەگ��رێ��ت:  لەسەر 
توانای هەڵگرتنی قەرەباڵغی لە )50(، )60( و )100( ساڵی 
دروستبكرێت.  نزیك شارەكان  لە  نابێت،  نەبێت  داهاتوودا 
مەودای  ئەوەندە  ڕێگاوبانەكانەوە  ه��ەردووالی  لە  دەبێت 
بەتاڵ بهێڵدرێتەوە، كە بتوانرێت لە داهاتوودا ڕێگاوبانەكان 
ئاوی  دابینكردنی  لە  بیریشی  نەهرۆ  فراوانتربكرێن)51(«. 
خواردنەوە بۆ ناوچە هەژارنشینەكان و بونیادنانی سیستمی 
نەخۆشخانە،  دروستكردنی  بازرگانی،  رێگەی  و  ئاودێری 
خزمەتگوزاریی  كتێبخانە،  هونەری،  و  پەروەردە  ناوەندی 
دەك��ردەوە.  پیشەسازی  گ��ەورەی  پ��ڕۆژەی  و  كۆمەاڵیەتی 
یەكی  بە  یەك  شیكردنەوەی  و  خستنەبەرباس  بێگومان 
لێكۆڵینەوەیەكی  بە  پێویستی  چاكسازییانە،  پ��ڕۆژە  ئ��ەو 
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سەربەخۆیە، بەاڵم خاڵی گرنگ لێرەدا تێڕوانینی عەلمانییانەی 
نەهرۆیە، كە دەرفەت بۆ دەستەبەركردنیان دەرەخسێنێت. 
ب��ەن��داوەك��ان و  ب���ەردی بناخەی  ل��ە كاتی دان��ان��ی  ن��ەه��رۆ 
باشترین  بە  هند«  نوێیه كانی  »پەرەستگە  بە  شوبهاندیان 

شێوە ئەو تێڕوانینە دەخاتەڕوو.

دیموكراسی و سۆسیالیزم
لە  ك��ورت��ەی��ەك  ب��ە  ب��اب��ەت��ە،  ئ��ەم  ل��ە جێی خۆیدایەتی   
ناتوندوتیژی  بنەمای  لە  ن��ەه��رۆ،  فەلسەفیی  تێگەیشتنی 
كە  گاندیدا،  بۆچوونەی  ئ��ەو  لەبەرامبەر  دەستپێبكەین. 
توندوتیژی  لە  خۆبەدوورگرتن  چەمكی  بە  ئایینی  الیەنی 
دەبەستێتەوە، نەهرۆ دەیخاتە چوارچێوەی شارستانییەتی 
بنەبڕكردنی  مەیلی  نەهرۆوە  ڕوانگەی  لە  سەردەمییانەوە. 
گەشەكردن  بە  كە  كولتوورییە،  دیاردەیەكی  توندوتیژی 
بۆیە  فۆڕمدەگرێت،   و هەڵكشانی شارستانییەتی مۆدێڕن 
ئەخالقییاتی  مرۆیی،  پەروەردەی  بنەمای  لەسەر  پێویستە 
مەدەنی و مافەكانی هاواڵتیبوون دابمەزرێت. بەو شێوەیە  
پێوەرێكی  وەك  دیمۆكراسی،  باڵوكردنەوەی  و  ب��رەودان 
گرنگی كولتوور و شارستانییەتی مۆدێرن، بە كاریگەرترین 
ڕێگەی پێشگرتن لە توندوتیژی ناودەبات، چونكە لە ڕوانگەی 
نەهرۆوە دیموكراسی تاكەشێوەی دروست و ئاشتییانەیە، 
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سیاسییەكان.  و  كۆمەاڵیەتی  پرسە  چارەسەركردنی  بۆ 
تێڕوانینێكی  بە  بەاڵم  گاندی،  هاوشێوەی  نەهرۆ  بۆیەش 
تەواو جیاوازەوە باس لەوەدەكات: »كاریگەرترین ڕێگەی 
ڕزگاریی ئێمە )لە دەسەاڵتی كۆلۆنیالیزمی بەریتانیا( رێبازی 

ناتوندوتیژییە)52(«.
 بێزاری و نیگەرانیی نەهرۆ لە »ڕۆحی دیكتاتۆرییانە و 
كۆمۆنیستەكان  بێشەرمانەی  و  هێرشبەرانە  هەڵسوكەوتی 
لە دەمكوتكردنی هەڵوێستی ئەوانی تردا)53(« و گرنگتر لەوە 
بینینی »سەركوتی بیروڕای جیاواز، دەستەگەریی سیاسی 
سیاسەتەكانی  چەسپاندنی  بۆ  توندوتیژی  بەكارهێنانی  و 
»زمانی  بنەڕەتدا  لە  و  یەكێتیی سۆڤیەت«  لە  حوكومەت، 
ئەوە  ب��ووەه��ۆی  ك��ۆم��ۆن��ی��زم)54(«  توندوتیژیی  پڕ  و  زب��ر 
و  ت��اك  ئازادییەكانی  لە  داكۆكیكردن  لە  بێت،  پێداگرتر 

ئازادییە مەدەنییەكانی هاوواڵتییاندا.
ئەو تێبینییانە نەهرۆی بەرەو خستنەڕووی پرسیارێكی 
یان  لەبەرچاونەگرتن،  »ئایا  ك��ە:  ئاڕاستەكرد،  ڕیشەیی 
قوربانیكردنی ئازادییەكانی تاك، بە مەبەستی بەرەوپێشبردنی 
شێوەبوو:  بەم  وەاڵمەكەی  ڕاستە؟«  ئامانجێكی  كۆمەڵگە 
دێتەدی،  كاتێك  كۆمەڵگە  ڕاستەقینەی  »بەرەوپێشچوونی 
دەستەبەربێت)55(«.  تاكەكان  بۆ  دەرف���ەت  و  ئ���ازادی  كە 
نەهرۆ بەتایبەتی لەبارەی ئازادیی كاری ڕاگەیاندنەوە ئەو 
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بابەتە بەبیردەهێنێتەوە و دەڵێت: »ئازادیی چاپەمەنییەكان 
ئەوە نییە، كە ئەوەی ئێمە دەمانەوێت بوترێتەوە. تەنانەت 
ئازادییەدا  جۆرە  ئەو  لەگەڵ  دیكتاتۆریش  دەسەاڵتدارێكی 
ئەو  تا  بدەین  ڕێگە  كە  ئەوەیە،  ڕاگەیاندن  ئازادیی  نییە. 
گشتی  ڕای  ب��ۆ  نامانەوێت  ئێمە  ك��ە  بیروبۆچوونانەی، 

ئاشكرابكرێن، بە زیانی ئێمەن، باڵوبكرێتەوە)56(«.
ن��ەه��رۆوە  ل��ەالی��ەن  شارستانییەتەی  ئ��ەو  پێیە  ب��ەو 
پەسەندە، كە دیمۆكراسییەكەی بە هەمان ڕاددەی پێكهێنانی 
كۆمەڵگەیەكی سۆسیالیستی گرنگ بێت. نەهرۆ هەركامیان 
وەك ئامڕازێكە بۆ هەڵكشانی مرۆڤ، كە بە گەشەسەندن 
و پەرەسەندنی كولتووری )ماددی و مەعنەوی( دەستەبە 
ئ��ەودا  بەهرەكانی  و  ه��زر  و  ڕۆح  ك��ران��ەوەی  لە   ، دەبێت 
ڕەنگدەداوە)57(. ئامانجی نەهرۆ ئاوێتەكردنی ئەو دووانەیە. 
هەروەك دەڵێت: »هەرئەوەندە بەس نییە، ئێمە كەرەستەكانی 
ستانداردە  خوازیاری  ئێمە  بەدڵنیاییەوە  دابینبكەین.  ژیان 
بااڵكانی ژیانیشین، بەاڵم نەك بە نرخی لەناوبردنی وزە و 
ڕۆحی لێگەڕ و داهێنەری مرۆڤ، نە بە نرخی فەرامۆشكردنی 
الیەنە باشەكانی ژیان، كە لە سەردەمانی مێژوودا مرۆڤیان 
كە  ئەوەیە،  ئێمە  ب��ەردەم  پرسی  گەیاندووە.  كامڵبوون  بە 
چۆن سۆسیالیزم و دیموكراسی، پێكەوە ببەستینەوە)58(«.

 بەڕوونی پەیوەندیی نێوان ئەو دووانە، وەك كۆڵەكەی 
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كۆنگرەی  بەیاننامەی  لە  نەهرۆ  حكومڕانیی  فەلسەفەی 
نیشتمانیی هنددا دەبینرێت، كە لە )20( كانوونی دووەمی 
ئ��ەوە  ب��ڕوای��ەدای��ن  ل��ەو  »ئێمە  پ��ەس��ەن��دك��را:  )1930(دا 
كەسانی  وەك  كە  هندستانە،  خەڵكی  سەلماوی  مافێكی 
خۆیان  ماندووبوونی  بەرهەمی  و  ئ���ازادی  لە  كەڵك  تر 
ئێمە  دابینبكرێت..  بۆ  ژیانیان  پێداویستییەكانی  وەربگرن، 
ئ��ازاد(  )هندستانی  حوكومەت  ئەگەر  بڕوایەشداین  ل��ەو 
هاوواڵتییانی خۆی لەو مافانە بێبەشبكات، بیانچەوسێنێتەوە، 
خەڵك مافی ئەوەیان هەیە، یا ئەو حوكومەتە بگۆڕن، یان 

بیڕوخێنن)59(«.
ل����ەب����ارەی پ��ێ��داگ��ری��ی ن���ەه���رۆ ل���ەس���ەر پ��ێ��وی��س��ت��ی 
دەستەبەركردنی خۆشگوزەرانی، بۆ خەڵك پێشتر قسەمان 
بە  دەك��ەی��ن،  نەهرۆ  پابەندبوونی  بە  ئاماژە  لێرەدا  ك��رد. 
واژۆی  بە  بابەتێك   )1936( ساڵی  دیمۆكراسی.  بنەمای 
 The Modern( گۆڤاری  لە  )چاناكیا(  خ��وازراوی  ناوی 
هاتبوو:  تێیدا  كە  باڵوكرایەوە،   )Review of Calcutta
دیكتاتۆرێكی  تایبەتمەندییەكانی  س��ەرج��ەم  »ج��ەواه��ر 
توانا  بەهێز،  ویستی  ف���راوان،  جەماوەریی  پێگەی  هەیە، 
تر  كەسانی  لەگەڵ  هەڵنەكردن  و  قورسایی  لێهاتوویی،  و 
لەم  بێتوانا.  و  الواز  كەسانی  سەیركردنی  س��ووك  بە  و 
لەودیو  هەمووكات  قەیسەریزم  ش��ۆڕش��دا،  س��ەردەم��ەی 
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دەرگا خۆی مەاڵس داوە. ئایا ڕێی تێناچێت، كە جەواهریش 
لە دنیای خەیاڵی خۆیدا، خۆی وەك قەیسەر ببینێت؟ دەبێت 

ئەو كۆنتڕۆڵ بكرێت. ئێمە قەیسەرمان ناوێت)60(«.
دەقە  ئەو  نووسەری  ئاشكرابوو،  دواتر   چەندین ساڵ 
خودی نەهرۆیە. بەكارهێنانی ناوی خوازراوی )چاناكیا(ش 
جێگەی تێڕامانە، چاناكیا ناوی دووەمی كائوتیلیا، وەزیری 
)ماورییەكان(  موریان  دەس��ەاڵت��داری  بنەماڵەی  عەلمانیی 
بوو، لە هندستانی كۆندا. وا دەردەكەوێت نەهرۆ بە جۆرێك 
لەمێژینەی  نەریتی  درێژكراوەی  وەك  خۆی  عەلمانییەتی 
كائوتیلیا دەزانێت، بە خستنەڕووی ڕوخسارێك لەو وەك 
كەسێكی ڕەخنەگری دیموكرات، نەریتی ئەوی لە ڕابردوەوە 

بۆ ئەو سەردەمە هێناوە و پێكییەوە بەستوونەتەوە.
ئەو بەردەوامبوونە بەتایبەت لە ڕووبەڕووبوونەوە، بە 
بەو  دەبینرێت،  هندستاندا  كولتووریی  فرەڕەنگیی  پرسی 
كولتوورە  لە  رێزگرتن  كائوتیلیا  ئەگەر  كە  جیاوازییەوە، 
جیاوازەكانی ئەو واڵتە، بە بەشێك لە سیاسەتی ئیمپراتۆری 
ئایدۆلۆژیای  چوارچێوەی  خستە  ئ��ەوەی  نەهرۆ  دەزان��ی، 
نەهرۆ  هندستانەوە.  نیشتمانیی  حوكومەتی  یەكگرتوویی 
دەس��ەاڵت��داران��ی  لەنێوان  ب��او  تێڕوانینی  پێچەوانەی  ب��ە 
بەڕواڵەت عەلمانی، ناسیۆنالیزمی، نەك بە هاوشێوەكردنی 
گرووپە  یەكگرتنی  بە  بەڵكو  كۆمەڵگە،  )یەكدەستكردن(ی 
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جیاوازە كۆمەاڵیەتی، ئایینی، زمانی و نەتەوەییەكان دەزانی، 
لە دەوری ناسنامەیەكی مێژوویی و بەرژەوەندیی هاوبەشدا. 
پێكهاتووە،  كە  كۆمەڵەیەكە،  نەتەوە  نەهرۆوە  ڕوانگەی  لە 
بۆ  هەوڵدانێكیش  هەرجۆرە  و  گرووپانە  ئەو  لە سەرجەم 
سەپاندنی كولتوورێكی سەردەست بەسەریاندا، توندوتیژییە 
و بە پێچەوانەی ڕۆحی دیمۆكراسییە و لە ئەنجامدا ڕۆحی 
حوكومەتێكی  جێگیركردنی  ل��ەب��اردەب��ات،  ناسیۆنالیزم 

سەرەڕۆی لێدەكەوێتەوە.
ئەو بابەتە بەڕوونی پشتیوانیی نەهرۆ لە شێوەی ژیانی 
هۆزەكانی هندستان، وەك بەشێك لە میراتی كولتووریی ئەو 
واڵتەدا ڕەنگدەداتەوە: »ئێمە نابێت بە چاوی لێكۆڵینەوەی 
مرۆڤناسانە، كە بەكەڵكی مۆزەخانەكان دێت، لە هۆزەكان 
بڕوانین. هه ركام لە ئێمە بۆ خۆمان تەوەری لێكۆڵینەوەی 
بە  زی��ن��دوون،  مرۆڤگەلێكی  خەڵكانە  ئەو  مرۆڤناسانەین. 
هەر  كە  ئێمەیە،  ئەركی  ئ��ەوە  ج��ی��اوازەوە،  كولتوورێكی 
هەڵسوكەوتیان  و  ببین  تێكەڵیان  ه��ەن  كە  ج��ۆرەی،  ب��ەو 
و  ئ���ەوان  زۆرەم��ل��ێ��ی  ڕاكێشانی  ن��ەه��رۆ  بكەین«.  ل��ەگ��ەڵ 
ناپەسەند  بە  بەسەریاندا،  شار  ژیانی  شێوەی  سەپاندنی 
كارە  ئەو  بۆ  راستەكە  ڕێگە  ن��اودەب��ات،  نادیموكراسی  و 
ژیان،  شێوەی  باشتركردنی  تایبەت،  ئیمتیازی  پێدانی  لە 
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و خۆشگوزەرانی  تەندروستی  خزمەتگوزاریی  دابینكردنی 
بۆ ئەوان دەبینێت)61(.

ئەوە هەستی پابەندبوون بە دیمۆكراسییە، كە كەسێكی 
بێبڕوا بە ئایینی وەك نەهرۆ دەكاتە الیەنگری سەرسەختی 
پێداگری  ئ��ەوەی  س���ەرەڕای  نەهرۆ  ئایینییەكان.  كەمینە 
ئایین  لە سیاسەت و  ئاییین  دەكرد، لەسەر جیاكردنەوەی 
لە بوارەكانی ژیان، لە بەڕەسمی ناسینی ڕێباز و باوەڕی 
ئایینیی خەڵك، تا ئەو جێگە دەڕواتە پێش، كە دەڵێت: »دەبێت 
كراوەترین جۆری ئازادی، بۆ دەربڕینی بیروباوەڕی ئایینی 

بوونی هەبێت)62(«.
 بۆیە تا ئەو جێگەیەی پەیوەندی بە ئایین و سیاسەتەوە 
هەبێت، بەم شێوەیە عەلمانییەت پێناسەدەكات: »ئێمە باس 
لە حوكومەتێكی عەلمانی دەكەین لە هندستان، ڕەنگە كارێكی 
ئاسان نەبێت، كە بتوانین وشەیەكی هاوتای لە زمانی هندیدا 
واتای  بە  عەلمانییەت  تێدەگەن  وا  هەندێك  بدۆزینەوە.  بۆ 
دژایەتیكردنی ئایینە. ئەو تێگەیشتنە بە هیچ جۆرێك ڕاست 
نییە. عەلمانییەت واتە حوكومەت بە یەك چاو لە هەر بڕوا 
لەو  هەریەك  بۆ  یەكسان  پێگەیەكی  بڕوانێت،  باوەڕێك  و 
ئەوەی حوكومەت خۆی  واتە  عەلمانییەت  دابنێت،  ئایینانە 
بە پاشكۆ و شوێنكەوتووی هیچ بڕوا و باوەڕێك نەزانێت، 

بۆئەوەی دواتر نەبێتە ئایینی حوكومەتی)63(«.
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داوە، ڕێگری دەكرێت لە دژایەتیكردنی كتێبە پیرۆزەكان و ئەو 
دەقانەی،  كە ملكەچبوونی ژنان بۆ دەسەاڵتی هاوسەرەكانیان 

ڕەوادەكەن«
راماسامی پیریار
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بەشی هەشتەم
عەلمانییەت لە دوای نەهرۆ

بیرمەندی   )George Holyoake( هۆلیۆك  ج��ۆرج 
بەریتانی، كە لە سااڵنی )1813-1906(دا ژیاوە، بۆ یەكەم 
بەكارهێنا.  عەلمانییەتی  وشەی  )1851(دا  ساڵی  لە  جار 
هەرگیز بڕوای نەدەكرد ئەو وشەیە، كە بەرهەمی مێشكی 
كەڵكی  ئایینییەكانەوە  راستڕەوە  لەالیەن  ڕۆژێك  بوو  ئەو 
عەلمانییەتی  جۆرێك  كە  شوێنەی،  ئەو  تا  لێوەربگیرێت 
لە  وەرچەرخانێكە  ئەوە  لێبخەنەڕوو.  خۆیانی  بە  تایبەت 
سەردەمی پاش نەهرۆوه ، بەرە بەرە كۆمەڵگەی هندستانی 
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تەنییەوە، وەرچەرخانێك، كە نیگەرانی و ترسیی نەهرۆ لە 
سەرلەنوێ سەرهەڵدانەوەی ئایین، لە بەرگ و ناوەڕۆكێكی 
نوێدا كردە ڕاستی. شیكردنەوەی ئەو وەرچەرخانە هەڵگری 
لە چۆنییەتی  گرانبەهایە،  ئەزموونی  و  ورد  خاڵێكی  چەند 
و  ئاڵۆز  كۆمەڵگەی  لە  عەلمانی،  ئەندێشەی  جێبەجێكردنی 

فرەئایینیی هند، كە لێرەدا دەیخەینەڕوو.
ن���ەه���رۆوە دەس��ت��پ��ێ��دەك��ەی��ن، چونكە  ب���ە  ب��اب��ەت��ەك��ە 
كاتی  لە  عەلمانییەكانی،  تایبەتمەندییە  سەرباری سەرجەم 
بەتایبەتی  ئایینییەكان،  كەمینە  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوە 
سازشكردنی  و  چاوپۆشین  سیاسەتی  هند  مسوڵمانەكانی 
دەگرتەبەر. ئەو سیاسەتە له ژێر كارتێكردنی دوو هۆكار بوو. 
یەكەم، ئەو لە بنەڕەتدا لەو بڕوایەدابوو، بۆ بەعەلمانیكردنی 
هیندۆسەكانەوە  لە  سەرەتا  دەبێت  هندستان،  كۆمەڵگەی 
دەستپێبكرێت، چونكە زۆرینەی ژمارەی دانیشتووانی ئەو 
ئایینەكانی  شوێنكەوتووانی  بۆئەوەی  پێكدەهێنا،  واڵتەیان 
بگرنەبەر.  عەلمانییەت  ڕێگەی  و  لێبكەن،  چاویان  تریش 
دووەم، دوابەدوای جیابوونەوەی خوێناویی هند و پاكستان 
لە یەك و بە مەبەستی ڕێگریكردن لە دووبارەڕوودانەوەی 
وەها كارەساتێك، دەستوەردان لە كاروباری مسوڵمانەكانی 
بە گونجاو نەدەزانی. ئەو بابەتە لەالیەن )ئەمبدكار(یشەوە 
سیاسەتێك  نابێت  »حكومەت  دەك���را:  ل��ەس��ەر  پێداگری 
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بگرێتەبەر، كە مسوڵمانەكان ناچار بە یاخی بوون بكات)1(«. 
پێشوازیكردنی  رێ��ب��ازی  ئاسانگیری  لە  ش��ێ��وازە  ئ��ەو 
گاندی، لە میوانە نەخوازراوەكانمان دێنێتەوەیاد. ئەویش بە 
جۆرێك، كە ئێستا نەهرۆ بۆ ڕەواندنەوەی هەستی نەبوونی 
دەك��رد.  ن��ەخ��وازراوان��ە  میوانە  ل��ەو  دڵ��ن��ەوای��ی  ئاساییش 
سەرخستنی وەها سیاسەتێك پێویستی بە پێدانی هەندێك 
ئیمتیازی كولتووری بوو، بە كەمینە ئایینییەكان بەتایبەتی 
پەڕاندنەوەیان لە گرشتگیركردنی یاسای مەدەنیی هندستان. 
بنچینەیی  یاسای  )44(ی  بڕگەی  كاتێكدا  لە  شێوەیە  بەم 
ئەبهامەزداییەكانی  و  بوزییەكان  سیخەكان،  هیندۆسەكان، 
چاودێر  مەدەنیی  یاسای  چوارچێوەی  لە  ن��اچ��اردەك��رد، 
ب��ەس��ەر ب���اری ك��ه س��ێ��ت��ی��ی��ەوە ه��ەڵ��س��وك��ەوت��ب��ك��ەن، ب��ەاڵم 
بەپێی  زەردەشتییەكان  و  مەسیحییەكان  مسوڵمانەكان، 
لەبارەی  هەمیشەیی  یاسایی  )29(ی  بۆ   )24( بڕگەكانی 
ئازادییە كولتووری و ئایینییەكانەوە، یاسای بڕگەی )44(
یان بەسەردا جێبەجێ نەدەكرا. مەسیحی و زەردەشتییەكان 
نیشاندا  خۆیان  ئامادەیی  ئارەزومەندانە،  شێوەیەكی  بە 
هەر  مسوڵمانەكان  بەاڵم  مەدەنی،  یاسای  قبووڵكردنی  بۆ 
لە  ئیسالم  یاساكانی  جێبەجێكردنی  لەسەر  سووربوون، 
بوارەكانی هاوسەرگیری، جیابوونەوە و میراتدا. گرتنەبەری 
بوو  پاشەكشەكردن  جۆرێك  ب��ەك��ردەوە،  سیاسەتە  ئ��ەو 
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)15(ی  بڕگەی  ئ��ەوەش  بۆ  عەلمانییەت.   بنەماكانی  لە 
بەرەنجامی  نایەكسانییەكانی  نەهێشتنی  بۆ  كە  دەستوور، 
نەبوو  كاریگەری  تەرخانكرابوو،  ڕەگەزییەكان  جیاكارییە 
)مسوڵمانەكانەوە(  ال��ه الی��ەن  ڕەگەزییەكان  جیاكارییە  و 

بەردەوامییان پێدرا.
لەگەڵ هەمو ئەمانەشدا، دەبێت ئەوەش لەبەرچاوبگیرێت، 
كە سیاسەتی نەهرۆ بۆ پەڕاندنەوەی مسوڵمانەكان لە یاسای 
بەڵكو  درێژخایەن،  ستراتیژێكی  نەك  هندستان،  مەدەنیی 
ڕێگریكردن  مەبەستی  بە  بوو،  تاكتیكی  سیاسەتێكی  تەنیا 
بۆیەش  مسوڵمانەكان.   توندوتیژانەی  پەرچەكرداری  لە 
بە  گرتەبەر.  چاكسازی  سیاسەتی  هەنگاو  بە  هەنگاو  ئەو 
جۆرێك، كە ساڵی )1954( یاسای تایبەت بە هاوسەرگیری 
بە  هندستان  لە  هەرتاكێك  یاسایە  ئەو  بەپێی  پەسەندكرد. 
مسوڵمانەكانیشەوە )بێجگە لە دانیشتووانی جامۆ و كشمیر( 
شێوەی  بە  ئایینیەكان  یاسا  ل���ەدەرەوەی  پێدرا،  ڕێگەیان 
مەدەنی هاوسەرگیری بكەن. ئەوە لە كاتێكدا بوو،كۆمەڵەی 
زانایانی هندستان ئەو جۆرە هاوسەرگیرییەیان بە تاوان و 
جۆرێك لەشفرۆشی ناودەبرد. ئەو یاسایە مافی جیابوونەوە 
باوی  نەریتی  و  بەخشی  مسوڵمان  ژنانی  بە  )تەاڵق(یشی 
فرەژنی لەناو پیاوانی مسوڵماندا قەدەغەكرد. لەوەش گرنگتر 
سەرپشككران  جار  یەكەم  بۆ  مسوڵمان  ژنانی  ئەوەبوو، 
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ببەنە  خۆیان  میراتوەرگرتنی  و  جیابوونەوە  كاروباری  تا 
خوێندنەوەی  و  ب��ۆچ��وون  مەدەنییەكان.  دادگ���ا  ب���ەردەم 
دادوەرە عەلمانییەكانی هندستان، لەسەر ئەوەی یاساكانی 
ئیسالم سەرچاوەیەكی قورئانییان نییە، یارمەتیی حكومەت 

بدا لە بەرەوپێشبردنی چاكسازییە یاسایی و ئایینییەكان.
هۆكارێكی تر، كە لەو قۆناغەدا یاساكانی شەرعی ئیسالمی 
یەكسانیخوازانەی  گوتاری  بە  ب��رەودان  س��ن��ووردارك��رد، 
)راما سامی پیریار( بوو، كە لە بزووتنەوەی »ڕێزگرتن لە 
بزووتنەوەیە  ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ  ڕەنگیدەدایەوە.  خۆ«دا 
نایەكسانییەكانی هەڵقواڵو، لە  لەسەرووی هەمووشتێكەوە 
خوێندنەوەی براهمێنی كردبووە ئامانج، بەاڵم دەنگدانەوەی 
ناڕاستەوخۆ شەریعەتی  نەتەوەییدا بە شێوازی  لە ئاستی 
)پیریار(  فەلسەفییانەی  پێناسەی  ڕەتكردەوە.  ئیسالمییشی 
بۆ عەلمانییەت بە واتای، ڕزگاربوونی مرۆڤ لە كۆتوبەندی 
ئەویش  خێراتركرد.  پڕۆسەیه ی  ئ��ەو  ئایین،  ئەندێشەی 
مەبەستی  بە  خۆمانەتر،  زمانێكی  بە  ب��ەاڵم  نەهرۆ،  وەك 
ئیمتیازە  هەڵوەشاندنەوەی  و  جیاكارییەكان  نەهێشتنی 
بۆئەوەی  ك��رد،  خەڵك  كۆمەاڵنی  لە  بانگی  ئایینییەكان، 
ڕێگەی ئەقل و لۆژیك بگرنەبەر. لۆژیكێك، كە هەڵقواڵوی 
هزرێكی بیرمەندانه  و ڕەخنەگرانه  بێت، لە هەرقۆناغێكیشدا 
شێوەكانی  به سەر  كۆمەاڵیەتییەكان،  پێویستییە  بەگوێرەی 
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بە  نەك  لۆژیكە،  جۆرە  ئەو  پیریار  زاڵببێت.  پێشووتریدا 
ئەندێشەی  هێزی  بەڵكو  ڕووت،  ئەقڵخوازیی  بۆ  هێمایەك 
مرۆیی دەزانێت، بۆ بەدەستهێنانی زانستێكی ڕەخنەگرانە)2(.
ئەو ڕەگەزە  )پیریار(ەوە هەر  لە ڕوانگەی  زانستە  ئەو 
نایەكسانییەكان،  هۆكاری  ناسینی  بە  كە  هوشیارییەیە، 
بێبەشكراوانی كۆمەاڵیەتی بەرەو رێزگرتن لەخۆ بانگهێشت 
لەو  دەك��ات.  ڕزگاریان  كۆیالیەتی  كۆتوبەندی  لە  دەك��ات، 
بارەیه وە دەڵێت: »تا ئەو كاتەی تاكەكان نەگەنە تێگەیشتنێكی 
ڕوون، لە ڕۆڵی نەریتە ئایینییەكان دەربارەی پاساوهێنانەوە 
ڕێز  فێرنەبن  و  كۆمەاڵیەتییەكان  ن��ادادپ��ەروەری��ی��ە  ب��ۆ 
پێگەیەی،  ئەو  ژێرباری  دەچنە  بێگومان  بگرن،  لەخۆیان 
چۆك  دیاریكراوە،   بۆیان  كۆمەاڵیەتیدا  پلەبەندیی  لە  كە 
دادەدەن)3(«.  لەو ڕووەوە پیریار یاسا باوە ئایینییەكان بە 
دروستكراو و بەرهەمی خاوەن دسەاڵتەكان دەزانێت، ڕوو 
لە كۆمەاڵنی خەڵك ده كات و دەڵێت: » تەنیا بەهۆی ئەوەی 
یاسا ئایینییەكانی ئێمە، سەرچاوەی ئاسمانییان هەیە، یان 
لە كتێبی پیرۆزدا ئاماژەیان پێكراوە، نابێت ملیان پێبدەین، 
دەبنەهۆی  كە  پەسەندبكەین،  ئەندێشانە  ئەو  دەبێت  بەڵكو 
ڕزگاركردنی تاكەكان لەو دۆخە دژوارەی تێیدا دەژین)4(«.

ل��ەس��ەر ئ���ەو ب��ن��ەم��ای��ە پ��ی��ری��ار م��اف��ی ب��ەره��ەڵ��س��ت��ی و 
بە  ئایینییەكان  نەریتە  و  بیروباوەڕ  یاسا،  دژایەتیكردنی 
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یەكێك لە گرینگترین پێش گریمانەكانی فەلسەفەی عەلمانی 
بە  تاك.  مافەكانی  لە  بەرگریكردن  لەپێناو  دەزانێت،  خۆی 
شێوەیەكیش، كە پێاڵوگرتن لە وێنەی خوداكانی هیندۆس 
و سووتاندنیان بە یەكێك لە شێوازەكانی ئەو بەرهەڵستییە 
كە  »مافێك  ب��وو:  شێوەیە  ب��ەم  ئ��ەو  لۆژیكی  ن��اودەب��ات. 
شیاوی بەرگری لێكردن بێت، دەبێت ڕەواییەكەی لە خۆیدا 
بێت، بەرئەنجامی بنەمائەخالقییە گەردوونییەكان بێت، نەك 
لەسەر بنەمای بوونی دەقە براهمێنییەكان)5(«. بۆ وێنە ئەو 
ئاماژە بە ناتەبایی نێوان مسوڵمان و هیندۆسەكان، كاستە 
براهمێنانەی، كە  ئەو  )چین(ە چەپەڵ و دوورخراوەكان و 
هەمووكەسیان بە گاڵو و خۆیان بە پاك دەزان��ی، دەكات 
مافی  لەم شێوەدا »دەبێت  ناكۆكی  حاڵەتێكی  لە  دەڵێت  و 
كام گرووپ بە پیرۆز دابنێین، لەسەر چ بنەمایەك)6(«. لە 
وەاڵمی ئەو پرسیارە و پرسیارە هاوشێوەكانی تردا، پیریار 
مافە یەكسانەكانی گرووپە ئایینییەكان پەسەندناكات، نەك 
ئایینییەكانی  مافە  ناسینی  بەڕەسمی  ئەوەی  بەهۆی  هەر 
تر،  گرووپەكانی  مافی  پێشێلكردنی  دەبێتەهۆی  گرووپێك، 

بەڵكو بەهۆی ئەوەی دەبێتەهۆی نەدیتنی مافەكانی تاك.
بێهۆ نییە پیریار لە پەرەچەكردارێكدا لەبەرامبەر یاسای 
پەسەندكراوی ساڵی )1931(ی ئەنجوومەنی دامەزراندنی 
ئەو  سەربەخۆبوونی  لە  )ب��ەر  هند،  نیشتمانیی  كۆنگرەی 
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واڵتە(، لەبارەی دەستێوەرنەدانی حوكومەت لە كاروباری 
گرووپە  ئایینییەكانی  پیرۆزییە  ل��ە  ڕێزگرتن  و  ئایینی 
جیاوازەكان، بەتوڕەییەوە ڕایگەیاند: »دەبێت لەو یاسایەدا 
دابەشكارییەكی  هەرجۆرە  پێویستە  كە  زیادبكرێت،  ئەوە 
كۆمەاڵیەتی، لەسەر بنەمای لەدایكبوون و ئەو بیرۆكانەی 
پاساو بۆ ئەم جۆرە دابەشكارییانە دەهێننەوە، ریشەكێش 
بكرێت. لەڕاستیدا نابێت ڕێگەبدرێت، بەوەی بە هیچ جۆرێك 

ئەو جۆرە جیاكارییانە بوونیان هەبێت)7(«.
لەسەر  كەمایەتییەكان،  پرسی  بۆ  ج��ۆرە  له م  ڕوانینێكی 
بنەمای مافی یەكسانیی هاواڵتیبوون، كە دوكتۆر )ئەمبدكار(
ی ڕابەری كاستە )چین(ە دوورخراوەكانیش بە جۆرێكی تر 
یاسای  چییەتیی  لەسەر  كاریگەریی  ڕاددەی��ەك  تا  پەرەیپێدا، 
كۆمەڵەی مسوڵمانانی هندستانیش دانا. گرنگیی ئەو كاریگەرییە 
بەتایبەتی لەوەدایە، كە پیریار بەشێك لە وزەی خۆی بۆ پرسی 
ئازادیی ژنان تەرخانكرد، چونكە لە ڕوانگەی پیریارەوە: »ژنان 
پێویستە لەوە تێبگەن، كۆیلەبوونیان لە كۆمەڵگە پیاوساالرەكاندا 
لەبەرئەوە درێژەی هەبووە، كە ژنان لەپێناو كۆمەڵگەیەكی نوێدا 
و بۆ ئازادی، شانبەشانی پیاوان هەوڵیان بۆ دەستەبەركردنی 
داوە، بەاڵم رێگری دەكرێت، لە دژایەتیكردنی كتێبە پیرۆزەكان، 
لەبەرامبەر  ژن��ان  ملكەچبوونی  بۆ  پاساو  كە  دەق��ان��ەی،  ئەو 

دەسەاڵتی هاوسەرەكانیاندا دەهێنێتەوە)8(«.
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كەسایەتییە  دوو  ئ���ەو  ه��ەوڵ��ەك��ان��ی  چ���ۆن  ك���ەوات���ە  
جیاكاریی  نەهێشتنی  لەپێناو  هندییەكان،  نیشتیمانییەی 
ڕەتكردنەوەی  بووەهۆی  ڕەگ��ەزی،  و  )چینایەتی(  كاستی 
خودایانی  و  بااڵدەستەكان  كاستە  یاساییەكانی  بانگەشە 
مسوڵمانی  ژمارەیەك  بوونی  شێوە  هەمان  بە  پیاوساالر، 
دژای��ەت��ی��ك��ردن��ی  ب��ووەه��ۆی  ن��ەه��رۆ،  ل����ەدەوری  عەلمانی 
ڕەگەزی  جیاكاریی  بنەمای  لەسەر  كە  ئیسالم،  یاساكانی 
لەبارەی  بەتایبەتی  دژایەتیكردنە  ئ��ەو  داڕێ���ژراب���وون)9(. 
مسوڵمانەكاندا  ئایینیی  یاسای  لە  دادوەری،  چۆنییەتیی 
بنچینەیی  یاسای  پشتیوانیی  واتە: »ئەگەر  نواندەوە  خۆی 
كەمینەیەكی  وەك  مسوڵمانان  مافەكانی  ل��ە  هندستان، 
)بە  ڕاستییە  ئەو  حاشاهەڵنەگرە،  ڕاستییەكی  نەتەوەیی 
بە  تایبەت  جیاكارییەكانی  لە  پڕ  یاسا  لەبەرچاوگرتنی 
لە  داخ���ە)10(«.  جێی  ڕاستییەكی  تایبەتەكانیان(  كاروبارە 
بەر رۆشنایی گۆڕانكارییەكی لەو چەشنە بوو، كە نەهرۆ 
)1916(ی  ڕێككەوتننامەی  بە  پابەندبوونی،  س���ەرەڕای 
كولتووری  مافە  لە  پشتیوانیكردن،  بە  سەبارەت  )الكنۆ( 
مەدەنییەكانی  یاسا  ب��ژاردەی  مسوڵمانان،  ئایینییەكانی  و 

لەپەنای یاساكانی شەرعی ئیسالم دانا.
دەستەگەری،  و  نەتەوەگەری  نێوان  تەنگەژەیەی  ئەو 
جار  هەندێك  و  چاوپۆشی  ب��ە  ج��ار  هەندێك  ن��ەه��رۆ  ك��ە 
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بەگوڕوتینەوە، هەوڵی نەهێشتنی دەدا، لە سەردەمی دوای 
نەهرۆ قەیرانی عەلمانییەتی هندستانی لێكەوتەوە، كە بە چ 
شێوەیەك ئەو تەنگەژەیە بووە هۆكارێكی تێكدەر، پرسیارێكە 
پارتی  سەركردەكانی  هەڵبژاردنی  سیاسەتی  لە  دەبێت 
بگەڕێین.  وەاڵمەكەیدا  ب��ەدوای  هنددا،  نیشتمانی  كۆنگرەی 
سیاسەتێك، كە ڕۆژ لەدوای ڕۆژ، ئەو سەركردانەی لە بنەما 
سەرەكییەكانی عەلمانییەت دوور دەخسته وە. بە پێچەوانەی 
نەهرۆ، كە بە پشتبەستن بە گوتاری ڕزگاریدەری سەردەمی 
كۆمەڵگەی  بەسەر  خ��ۆی،  سیاسیی  دەس��ەاڵت��ی  م��ۆدێ��ڕن، 
هندستاندا جێبەجێ دەكرد، شوێنكەوتووەكانی نەهرۆ تێبینیی 
ئایینی  هەستی  دەستەودامێنبوونی  بە  كردبوو،  ئەوەیان 
گرووپە بەرهەڵستكارەكان، لەبن ناوی عەلمانییەتدا دەتوانن 
بەدەستهێنانی  ڕێگەی  لە  خۆیان،  دەسەاڵتی  كۆڵەكه كانی 

دەنگەكانی ئەو گرووپە ئایینییانەوە بەهێزتربكەن.
گەورەبوو،  گۆڕانكارییەكی  نیشاندەری  پرۆسەیە  ئەو 
كۆمەڵگەی  بەتاڵبوونەوەی  بە  كە  عەلمانییەتدا،  چەمكی  لە 
هندستان لە كەسایەتییەكی عەلمانی و كاریزمای وەك نەهرۆ 
بەسەر  هەژموونخواز  الیەنی  زاڵبوونی  لە  دەستیپێكرد، 
الیەنی دیموكراتیدا خۆی نواند. عەلمانییەتی دیموكراتی، كە 
نموونەكەی لە سیاسەتەكانی نەهرۆدا دەبینین، مەیلێكە ڕووی 
لە نەهێشتنی جیاكارییە، سەرجەم بەها مرۆییەگەردوونییەكان 



321ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

لە خۆی دەگرێت، بەاڵم عەلمانییەت هەژموونێك لە بنەڕەتدا 
ئاڕاستەی  بە  دەسەاڵتدار،  چینی  بەرژەوەندیی  خزمەت  لە 

ڕەتكردنەوەی ئەو بەهایانەدا بوو)11(.
ماوەی  لە  كە  گاندی،  منداڵەتاقانەكەی  گاندی  ئەدێرا 
كەمتر لە دوو ساڵ دوای مردنی، باوكی جڵەوی دەسەاڵتی 
هەژموونخواز  عەلمانییەتی  ب��ن��اغ��ەدان��ەری  گ��رت��ەدەس��ت، 
سیاسەتی  و  ئابووری  بواری  لە  ئەندێرا  هەرچەندە  بوو. 
دەرەوە، تا ڕاددەیەك درێژەی بە ڕێگەی باوكی دا، بەاڵم لە 
ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ پرسە ناوخۆییەكان سیاسەتێكی 
بنەماكانی  ل��ە  ب���وو،  الدان  ئ��اك��ام��ەك��ەی  ك��ە  گ��رت��ەب��ەر، 
دیموكراسی و حوكومەتی یاسا و هەروەها برەودان بوو، 
بە ناسنامەی ئایینی و هاتنەئارای توندوتیژیی دەستەگەری 
بوو. ئەندێرا گاندی هەنگاو بە هەنگاو خۆی دوورخستەوە 
دەنگێكی  بە  باوكی،  دیموكراسیی  و  عەلمانی  نەریتی  لە 
بەرز درووشمەكانی دەوتەوە، تا ئەو جێگەیەی بەڕەسمی 
سۆسیالیستی  حوكومەتێكی  وەك  هندستانی،  حوكومەتی 
ڕاگەیاند. لووتكەی هەڵگەڕانەەی لە بنەماكانی دیموكراسی، 
لە  تێڕامان  جێی  خاڵێكی  بە  كە  بوو،  )1975(دا  ساڵی  لە 

مێژووی عەلمانییەتی هنددا دادەنرێت.
هەڵبژاردنەكانی  لە  سەركەوتنی  دوای  گاندی  ئەدێرا 
تۆمەتباركرا،  بەرهەڵستكارەكانییەوە  لەالیەن  ساڵەدا،  ئەو 
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ب��ە س��اخ��ت��ەك��اری ل��ە ه��ەڵ��ب��ژاردن و دواب�����ەدوای ئ��ەوەش 
لەالیەن دادگای بااڵی )ئەاڵئاباد(ەوە، بە تاوانبار ناسرا. لە 
دژه كردەوەیدا بەرامبەر بە تاوانبار ناسینی، بۆ سەركوتی 
ناوخۆی  بەرهەڵستكارانی  لەوانە  سیاسییەكانی،  دژب��ەرە 
حوكومەتی  یاسای  س���ەرووی  ڕێبازەكانی  حیزبەكەی، 
دۆخی  ڕاگەیاندنی  بەكارهێنا.  یاسا  حوكومەتی  لەجیاتی 
بڕگەی  بە  پشتبەستن  بە  گاندییەوە  ل��ەالی��ەن  نائاسایی، 
)352(ی یاسای بنچینەیی هندستان، لەژێر ناوی پاراستنی 
عەلی  )فەخرەدین  ڕەزامەندی  بە  و  نەتەوەیی  ئاساییشی 
ساڵی  ت��ا  هندستان  ئەوكاتی  س��ەرۆك��ك��ۆم��اری  ئەحمەد( 
)1977( ئەو دۆخە درێژەیكێشا، ئەوەش بەڕوونی چییەتیی 
سەرووی یاسایی حوكومەتەكەی ئەدێرا گاندی خستەڕوو. 
مەدەنییەكان،  ئازادییە  و  تاك  ئازادییەكانی  زەوتكردنی 
بە  ئەویش  بوو.  حكومڕانییە  جۆرە  ئەو  بەرهەمی  یەكەم 
زیندان  ڕاپێچی  ساڵەدا  دوو  لەو  كەسانەی،  ئەو  جۆرێك 
كەس،  هەزار   )140( س��ەرووی  گەیشتنە  ژمارەیان  كران 
كە بە دەیان كەسیان لەژێر ئەشكەنجەدا گیانیان لەدەستدا.

بوونی  ب��ە  نییە  تایبەت  تەنیا  باسدەكرێت،  لێرە  ئ���ەوەی 
كاریگەرییە  ب��ەڵ��ك��و  س���اڵ���ەدا،  دوو  ل���ەو  س��ی��اس��ی  ك��پ��ك��ردن��ی 
لە  عەلمانییەت  داه��ات��ووی  لەسەر  كە  درێژخایەنەكانییەتی، 
دووەم��ی  كانونی  )23(ی  لە  دایدەنێت.  هندستاندا  كۆمەڵگەی 
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فەرمانیكرد،  گاندی  ئەندێرا  حوكومەتەكەی  )1977(دا  ساڵی 
ئەو  ئاداری  )23(ی  لە  و  ئازاد  هەڵبژاردنی  بەڕێوەچوونی  بۆ 
ساڵەدا، دوای ئازادكردنی زیندانیانی سیاسی بەفەرمی دۆخی 
دیسای(  )موراجی  هەڵبژاردنەدا  لەو  پێهات.  كۆتایی  نائاسایی 
پۆستی  جاناتا«  »هاوپەیمانیی  حیزبی  لە  نوێنەرایەتی  بە 
بەو  گ��رت��ەدەس��ت،   وەزی��ران��ی  ئەنجوومەنی  سەرۆكایەتیی 
جۆرەش جارێكی تر ئازادییە مەدەنییەكان و ئازادییەكانی تاك 
دەستەبەركرانەوە. لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا، ڕەوتی ڕووداو و 
گرنگی  دەرئەنجامی  دوو  كورتە  قۆناغە  ئەو  گۆڕانكارییەكانی 
توندوتیژییەكانی  پڕ  شێوازە  كە  ئ��ەوەی،  یەكەم  لێكەوتەوە. 
ئەدێرا گاندی بۆ سەپاندنی دەسەاڵتی سیاسیی خۆی، نەك هەر 
ئامانج،  كردبووە  ڕاستگرەكانیشی  بەڵكو  چەپگرەكان،  بەتەنیا 
هەروەك چۆن لەناو دەستگیركراواندا ژمارەیەك لە سەركردە 
و ئەندامانی ڕێكخراوی ڕاستگری »ئار ئێس ئێس« دەبینران. 
هەر ئەو كارە بە سەرنجدان بە خۆڕاگریی كەسانی سەر بەو 
ڕێكخراوە لەبەرامبەر سیاسەتی سەركوتی ئەندێرا گاندی، ئەوانی 
كردە قارەمانی نەتەوەیی هندستان. لە ئەنجامدا ئەو ڕێكخراوە 
لەدوای  بوو،  )هندوتوا(  ئایدۆلۆژیای  هەڵگری  كە  فاشیستییە، 
ماوەی  لە  تەنیا  گۆشەگیركرابوو،  گاندییەوە  مهاتما  تیرۆری 
چەند ساڵدا ئیرادە و ویستی سیاسی خۆی بە دامەزراندن و 

ڕاگەیاندنی حیزبی »بی جی پی« لە ساڵی )1980( نیشاندا.
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دەرئ��ەن��ج��ام��ی دووەم���ی ئ��ەوەب��وو، ك��ە مەیلی ئ��ەدێ��را 
جیابوونەوەی  توندوتیژییەكان  ڕێبازە  الی  بەرەو  گاندی، 
لێكەوتەوە  كۆنگرەی  حزبی  ناو  چەپگرەكانی،  لە  بەشێك 
ئەو  كۆنەپارێزەكانی  لە  بەشێك  دەستی  ه��ەرئ��ەوەش  و 
حیزبەی، بۆ رێگریكردن لە چاكسازیی كۆمەاڵیەتی ئاوەاڵتر 
كرد. ئەو بەشە لە كۆنەپارێزەكان لە سەردەمی نەهرۆوە، 
پشتبەستن  بە  كە  ئ��ەوەداب��وون،  هەوڵی  لە  بەبەردەوامی 
عەلمانییەت  گاندی،  مهاتما  ئایینیی  ئاسانگیریی  بنەمای  بە 
ئەو  ئیتر  بكەنەوە،  بەتاڵ  ناوەڕۆكە دژە جیاكارییەكەی  لە 
هەلەیان بۆ ڕەخسابوو، تا بە كەمترین ڕێگرییەوە تێڕوانینە 
حیزبی  بەسەر  عەلمانییەت  لە  خۆیان،  بچوككراوەكانی 

كۆنگرەی هنددا بسەپێنن.
الوازی سیاسیی ئەدێرا گاندی، لە كۆتایی قۆناغی باری 
سیاسەتی  ب��واری  بۆ  گەڕانەوە  بە  پێویستی  و  نائاسایی 
تێڕوانینە  لەگەڵ  هاوڕابێت  ئەوەی  بووەهۆی  نیشتیمانی، 
هەڵبژاردنەكانی  لە  ئەدێرا  سەركەوتنی  كۆنەپارێزەكاندا. 
)1980( بە ڕاددەیەكی زۆر، لە سایەی ئەو گۆڕینەوە بوو 
قۆستنەوەی  بە  كە  عەلمانییەكەیدا،  جیهانبینی  چییەتیی  لە 
مەبەستی  ب��ە  ن��اڕازی��ی��ەك��ان،  گ��رووپ��ە  ئایینیی  هەستی 
سیاسەتە  ئەو  دەستەبەربوو.  زیاتر  دەنگی  بەدەستهێنانی 
ئایینی  ناسنامەی  بنەمای  ل��ەس��ەر  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ەك��ان��دا  ل��ە 
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)Confessional Politics(  ، نەك هەر بەتەنیا تاكی وەك 
ئەندامێكی گرووپە ئایدۆلۆژیاكانی كردەئامانج و مافەكانی 
هاواڵتیبوونی خستە الیەكەوە، بەڵكو ئاسەواری قەیراناوی 
و توندوتیژی خوڵقێنی، لەسەر گۆڕەپانی سیاسیی هندستان 
توندڕەوەكان  سیخە  ڕووب��ەڕووب��وون��ەوەی  بەجێهێشت. 
گەیشتە  هەشتاكان  سەرەتای  لە  ناوەندی،  حوكومەتی  و 
ب��ەرزت��ری��ن ئاستی خ��ۆی، ئ��ەم��ەش دەره��اوی��ش��ت��ەی وەه��ا 
سیاسەتێك بوو. سیاسەتێك، كە لە ئەنجامدا خودی ئەندێرا 

گاندیشی كردە قوربانی.
گرتنەدەستی جڵەوی دەسەاڵت، لەالیەن )ڕاجیڤ گاندی(، 
تشرینی  )31(ی  لە  گاندی(  )ئەندێرا  تیرۆری  دواب��ەدوای 
لە  تر  )1984(دا، بووە سەرەتایەك بۆ وەرزێكی  یەكەمی 
گاندی  ڕاجیڤ  هند.  عەلمانییەتی  هەرەسهێنانی  پرۆسەی 
بە  خۆیدا،  سەردەمی  تایبەتمەندییەكانی  كاریگەریی  لەژێر 
هەژموونخوازدا  عەلمانییەتی  پرۆسەی  بە  گۆڕی،  خێرایی 
ڕاجیڤ  دەستیپێكردبوو.  دایكی  پێشتر  كە  پرۆسەیەك، 
نموونەی هزرێكی تەكنۆكرات بوو، كە بۆ هاوئاهەنگیكردن 
ك���راوەوە  ئامێزێكی  ب��ە  شارستانییەت،  ك��اروان��ی  ل��ەگ��ەڵ 
پێشوازی لە ڕەوتی بەجیهانیبوون دەكرد. وتەیەكی ئەو لەم 
بارەیه وە هەمووشتێك دەخاتەڕوو: »هند واڵتێكی كەونارە 
و نەتەوەیەكی گەنجی هەیە، و ئێمە وەك هەرتاكێكی گەنج 
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بێئۆقرە و تامەزرۆین. من خۆم گەنجم و تەژیم لە ئاوات 
و هیوا. ئاواتی من ئەوەیە هندستان ببێتە واڵتێكی بەهێز، 
پێشەوەی  ڕیزی  لە  و  خۆی  بە  پشتئەستوور  سەربەخۆ، 
لەپێناو  ب��ێ��ت،  جیهان  ن��ەت��ەوەك��ان��ی  پێشەنگایەتیكردنی 

خزمەتكردن بە مرۆڤایەتی)12(«.
گەنجە«  »نەتەوە  ئەو  گاندییەوە،  ڕاجیڤ  ڕوانگەی  لە 
توێژەكانی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  هەڵبژاردە  چینە  لە  تەنیا 
ناوەڕاستی سەرەوە كورتدەكرایەوە، نەك هەر لە ڕوانگەی 
ئەوەی ئەو چینانە دەستییان زۆر دەڕۆیشت، لە سیاسەتی 
بۆ  ئ��ەوان  خواستی  بەهۆی  بەڵكو  هندستاندا،  نەتەوەیی 
ویستی  لەگەڵ  ب��ەت��ەواوەت��ی  كۆمەڵگە،  مۆدێڕنیزەكردنی 
ناوەندی  چەندین  دامەزراندنی  یەكیدەگرتەوە.  )ڕاجیڤ(دا 
زانستی و تەكنەلۆژی، بەتایبەتی لە بواری پەیوەندییەكان 
لەسەر  ح��وك��وم��ەت  چ��اودێ��ری��ی  نەهێشتنی  گ��ەی��ان��دن،  و 
كەرتی تایبەتی ئابووری، كەمكردنەوەی بڕی گومرگ لەو 
سیاسەتانە بوون، كە خولیای نوێخوازیی چینی ناوەڕاست 

و پێداویستییە بەرخۆرییەكانی ئەوانی دەستەبەردەكرد.
هندستاندا،  لە سیاسەتە گشتییەكانی  ئەو وەرسووڕانە 
سەرۆكایەتیی  سەردەمی  لە  نموونەكەی  بەتەواوەتی  كە 
نواند  خۆی   ،)1996  1991-( رائ��ۆ  ناراسیما  وەزیرانی 
نەهرۆ  شارستانییەتەی  ل��ەو  داب���ڕان  ب��ۆ  ب��وو  هێمایەك 
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بەدوایەوە بوو. ئەگەر شارستانییەت لە ڕوانگەی نەهرۆوە 
ژێرخانە  بونیادنانەوەی  ل��ە  جیا  ك��ە  بووبێت،  چەمكێك 
ئابوورییەكانی كۆمەڵگە و باشتركردنی دۆخی ژیان، ڕزگاری 
چەمكە  ئەو  دەگرتەخۆ،  مرۆڤەكانیشی  نێوان  یەكسانیی  و 
لەو الیەنە فەلسەفییە بەتاڵكرابووەوە، ببوە وێناكردنێكی باو 
لە هێما ماددی و شكڵییەكانی مۆدێڕنیزەكردندا. هەروەها 
شارستانییەت،  چەمكی  ل��ە  داب��ەزی��ن��ە  و  پاشەكشێ  ئ��ەو 
بووەهۆی بەتاڵكردنەوەی زیاتری عەلمانییەت لە ناوەڕۆكە 
جیاكاریی  نەهێشتنی  كە  جۆرێك،  بە  كۆمەاڵیەتییەكەی. 
ئایینی لە ڕیزبەندیی بەرنامەی سیاسەتمەدارنی هندستاندا 
نەما. لەو ڕووەشەوە گۆڕانكارییە سیاسی و ئابوورییەكانی 
بۆ  قازانجێكی  هیچ  ه��ەر  ن��ەك  ق��ۆن��اغ��ەدا،  ل��ەو  هندستان 
)كاستەكانی( چینەكانی خوارەوە و بێبەشكراوەكاندا نەبوو، 
بەڵكو چەندین هەڕەشەی بۆ سەر هەندێك ئیمتیازی تایبەتیی 

ئەوانیش دروستكرد، كە پێشتر بۆیان ڕەچاوكرابوو.
و  شایستەساالری  الی  ب���ەرەو  ب��ااڵك��ان  چینە  مەیلی 
شۆڕشی  لە  كە  ئیمتیازانە،  ئەو  پێدانی  لەگەڵ  دژایەتییان 
ساڵی )1990( لە دژی »كۆمسیۆنی مەندەل)13(« روویدا، 
هێمایەك  كە  ڕاستییەك،  ڕاستییە.  ل��ەو  ب��وو  نموونەیەك 
بوو لە گەشەكردنی توێژە بااڵكان لە گۆڕەپانی سیاسەتی 
هەستانەوەی  ت��رەوە  الیەكی  لە  واڵت���ەدا.  ئ��ەو  نەتەوەیی 
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ت���وێ���ژە دەس��ت��ەب��ژێ��رەك��ەی ه��ن��دس��ت��ان، ل���ە س���ەردەم���ی 
ناسنامەی  دووب��ارەدۆزی��ن��ەوەی  بەهۆی  بەجیهانیبوون 
پێویستییەك.  كردبووە  ئەوانی  كولتووریبوونی  هاوبەشی 
عەلمانییەكەی  بژارەی  كە  دۆخێكدا،  لە  ناسنامەیەك  وەها 
بەخێراییەكی زۆرەوە بەرەو داكشان دەچوو، لە واڵتێكدا، 
كە زۆرینەی دانیشتووانەكەی هیندۆسن، تەنیا لە گەڕانەوە 
دەس��ت��ەب��ەردەب��وو.  ك��ەون��ار  هندستانی  نموونەكانی  ب��ۆ 
سڕینەوەی  دەب��ووەه��ۆی  ناڕاستەوخۆ  كە  نموونەیەك، 
لە  هندی  ناسنامەی  لە  گۆڕانكارییە  ئ��ەو  ت��ر،  ئایینەكانی 
لەسەر  كاریگەری  »هیندۆسبوون«،  بۆ  »هندیبوون«ەوە 
دانا  واڵت��ەش  ئەو  دەسەاڵتدارانی  بەڕێوەبردنی  شێوازی 
چینە  ئەو  پاڵپشتیی  بەدەستهێنانی  بۆ  كە  ڕاددەی���ەك،  بە 
دەستەبژێرە ناسنامەخوازە تەكنەلۆژیای مۆدێڕن و نەریتی 

ئایینی براهمێنیزمیان ئاوێتەكرد.
ڕاج��ی��ڤ گ��ان��دی ی��ەك��ەم س��ی��اس��ەت��م��ەدار ب���وو، ك��ە بۆ 
بەدەستهێنانی ڕەوایه تی سیاسی و لە كێبڕكێكانی هەڵبژاردندا، 
لەگەڵ حزبەكانی تر وەها سیاسەتێكی گرتەبەر، بێئاگا لەوەی 
دۆڕاوی سەرەكیی ئەو قومارە، دواجار هەر خودی حیزبی 
كۆنگرەی هند و براوەكەشی حیزبی تازەدامەزراوی »بی جی 
پی« دەبێت. ڕاجیڤ لە دوو ساڵی دوایی دەسەاڵتدارییەكەیدا 
و  پێگە  لە  بەرچاو  ئاستێكی  دارای��ی��ەوە،  گەندەڵیی  بەهۆی 
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دا،  ئ��ەوەی  هەوڵی  بەاڵم  كەمكردبوو،  خۆشەویستییەكەی 
زنجیرە  دوو  باڵوكردنەوەی  بۆ  مۆڵەت  پێدانی  ڕێگەی  بە 
درامای »ڕامایانا« و »مهاباراتا«، لە كەناڵی سەرتاسەری 
هندستان، پێگە الوازە كۆمەاڵیەتییەكەی بەهێزتربكاتەوە. ئەو 
دوو زنجیرە درامایە بە تێكەڵكردنی مێژوو، ئوستوورە، ئەو 
نەتەوەیی  گوتاری  لە  بەشێك  كردە  دژەعەلمانییانەی  بەها 
و  ئێس«  ئێس  »ئ��ار  شۆڤینی  ڕێ��ك��خ��راوی  ك��ە  هندستان، 
ڕێكخراوە، وەك  ئەو  كولتوورییەكانی  و  بەرهەمە سیاسی 
حزبی »بی جی پی« و ڕێكخراوی »هندو ڤیشنۆ پراساد« 
بەبەردەوامی لە هەوڵی برەوپێدانیدا بوون. ڕۆڵی یەكڕیزی 
بەخشی ناسنامەی هیندۆس، بە تایبەتمەندیی كولتووری و 
پیاوساالریی براهمێنییەوە، لەو بابەتانەبوون كە بە ڕێگەی 

ئەو دوو زنجیرە درامایە ڕای گشتی پێداگیركرا.
چەند  نماییشكردنی،  ب��ۆ  س��ەرەت��ای��ەك  ب��ە  ب��وو  ئەمە 
 .)1991( ساڵی  لە  »چاناكیا«  لەوانە  زنجیرەدرامایەك 
)چ���ەن���درا پ��راك��اش دوی�����دوی( ن��ووس��ەر و دەره��ێ��ن��ەرە 
براهمێنەكەی ئەو زنجیرەیە، بە شێوەیەكی چەواشەكارانە 
نەتەوەگەریی  هێمای  یەكەم  وەك  )كائوتیلیا(ی  چاناكیا 
ڕێنوێنییەكانی  بە  پشتبەستن  بە  كە  دەناساند،  هندستان 
بە  كۆتایی  خۆی،  دەسەاڵتداریی  شێوازی  نەك  براهمێنی، 
یەك  چوارچێوەی  لە  و  هێنا  هیندۆسەكان  پەرتەوازەیی 
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نەتەوەدا یەكپارچەی كردن. لێرەدا چیتر چاناكیا ئەو وەزیرە 
بانگهێشت  موریانی  دەس��ەاڵت��داری��ی  پاشاكانی  كە  نییە، 
دەكرد، بەرەو حوكومەتی یاسا و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی 
ئەو  و  ئوستوورەیی  ئەو سیما  و خۆشگوزەرانیی خەڵك. 
خەڵك  سەركۆنەی  لێرەدا  هندستان  نەتەوەییەی  پاڵەوانە 
دەكات، بەهۆی داواكارییەكانیان لە پاشا، چوون پێیوایە تاكە 
ئەركی دەسەاڵتدار پاراستنی ناسنامەی ئایینیی خەڵكەكانی 
دوژمنیش  ڕووەش��ەوە چەمكی  لەو  دەسەاڵتەكەیەتی.  ژێر 
دەرەوەی  سەربەخۆكانی  واڵت��ە  لە  چاناكیا،  ڕوانگەی  لە 
بەرهەڵستكارانی  بۆ  دەگ��ۆڕێ��ت،  ئیمپراتۆری  دەس��ەاڵت��ی 
ناوخۆیی، كە ئەو دوژمنانە لە هندستانی ئێستادا بە سیخە 

ناڕازی و سەربەخۆخوازەكانی كشمیر دادەنرێن.
سەردەمێكدا،  لە  گاڵتەجاڕە  ئوستوورەسازكردنە  ئەم 
براهمێنی  ئایینی  كولتوری  و  هاوچەرخ  تەكنەلۆژیای  كە 
بژاردەكانی  چینە  نەتەوەیی  ناسنامەی  پێكەوەدەبەستەوە، 
هندستانی پێكدەهێنا، نەك هەر ڕەنگدانەوەی گۆڕانكارییەكی 
بەڵكۆ  سینەما،  و  تەلەفزیۆن  پیشەسازیی  لە  گ��ەورەب��وو، 
لە  عەلمانییەت  لەناوچوونی  پرۆسەی  لە  بوو  ئاماژەیەك 
)ڕاج  هەڵوێستەكانی  لە  دەك��رێ��ت  ئاستەكانیدا.  س��ەرج��ەم 
كاپور( ئەكتەری ناوداری هندستان و شوێنكەوتووی نەریتی 
گۆڕانكارییە  ئەو  كاریگەریی  ئاستی  لە  نەهرۆ،  عەلمانیی 
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تێبگەین.  )عەلمانییەت(  لەناوچوونی  و  پاشەكشێ  لەسەر 
لە  لەوانە  لێدوانەكانیدا،  و  چاوپێكەوتن  سەرجەم  لە  ئەو 
دژی شۆڤینیزمی كولتوریی ڕووناكبیرانی بەنگال، بەردەوام 
نا  و  هیندۆس  »ئێمە  دەك���رد:  خاڵە  ئ��ەم  لەسەر  پێداگری 
هیندۆس، كاستی بااڵ و كاستی نزم، بەنگالی و نا بەنگالیمان 
نییە. ئێمە هەرهەموومان هندین و سەر بە نەتەوەیەكین)14(«.
سیاسەتی گوێڕایەڵیی راجیڤ گاندی بەرامبەر داواكاریی 
كۆمەڵەی زانایانی )ئیسالمی( هند، بە مەبەستی وەرگرتنی 
فرەڕەنگیی  ن���اوی  ل��ەژێ��ر  مسوڵمانەكان،  ڕای  و  دەن���گ 
ڕووبەڕووی  واڵتەی  ئەو  عەلمانیەتی  بەڕێوەچوو،  ئایینی 
قەیرانێكی گەورە كردەوە. نموونەكانی ئەو جۆرە سیاسەتە 
لەڕادەبەدەرن، كە لێرەدا تەنیا ئاماژە بە دوو نموونە دەكەین. 
نموونەی یەكەم، بووە یەكێك لە زەقترین بابەتەكانی جێی 
شەهبانو  بۆ  دەگەڕێتەوە  هندستاندا،  لە  خ��واس  و  ب��اس 
كە  مسوڵمان،  )ت��ەاڵق��دراو(ی  جیابووەوە  ژنێكی  )ش��اژن(، 
بەپێی یاساكانی ئیسالم دوای تێپەڕبوونی ماوەی دیاریكراو 
 )1985( ساڵی  لە  شەهبانو  نەیدەگرتەوە.  نەفەقە  پێدانی 
ب��ەرزك��ردەوە،  ب��ااڵی هندستان  ب��ۆ دادگ���ای  دۆس��ی��ەك��ەی 
لە  بێت  ب���ەردەوام  كە  ناچاركرد،  هاوسەرەكەی  دادگ��اش 
پێدانی نەفەقە بەو ژنە، بەاڵم ڕاجیڤ گاندی بە مەبەستی 
ڕێگەی  بە  مسوڵمان،  زانایانی  پاڵپشتیی  بەدەستهێنانی 
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ناوی  لەژێر  پەرلەمان  لە  پرۆژەیاسایەك  پەسەندكردنی 
»یاسای داكۆكیكردن لە ژنانی مسوڵمان« بڕیاری دادگای 
یاساكانی  زاڵبوونی  شێوەیەش  بەو  هەڵوەشاندەوە،  بااڵی 

ئایینی ئیسالمی بەسەر یاسا مەدەنییەكاندا جێگیركرد.
كتێبی  قەدەغەكردنی  سیاسەتە،  ئەو  تری  نموونەیەكی 
لەالیەن  ب��وو،  ڕۆش���دی  سەلمان  شەیتانییەكانی  ئایەتە 
فتوای  دەرك��ردن��ی  دوای  گاندییەوە،  ڕاجیڤ  حوكومەتی 
كوشتنی سەلمان ڕوشدی لەالیەن خومەینییەوە، لە ساڵی 
)1989(دا و ناڕەزایەتیی مسوڵمانانی هندستان لەو كتێبە. 
ئەو الدانە سیاسییە لە عەلمانییەت هەرچەندە لە كورتخایەندا 
بووەهۆی بەهێزبوونی ێبەرانی مسوڵمانی هندستان، بەاڵم 
براوە ڕاستەقینەكەی لە درێژخایەندا الیەنگرانی ئەندێشەی 
هندوتوابوون، كە ئێستاكە بەرگی عەلمانیبوونیان لە خۆیان 
تاوەكو  لە دژی وەها سیاسەتێك وەستاونەتەوە.  پێچاوە، 
لەو ڕێگەیەوە خوێندنەوەی تایبەتی خۆیان بۆ عەلمانییەت 
پێشبخەن و بە نموونە ساختە و درۆینەكەی حیزبی كۆنگرە، 

جێگرەوەیەك بۆ عەلمانییەت دروستبكەن.

عەلمانییەت و ئایدۆلۆژیای هندوتوا
ئەم باسە بە وتەیەكی ڕاجان و نیدام، نووسەرانی كتێبی 
قەیرانی عەلمانییەت دەستپێدەكەین: »ڕۆڵی ئایین لە جیهانی 
ئێستادا بە شێوازێكی بەرچاو گۆڕانكاریی بەسەردا هاتووە. 
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بە ڕاددەیەك، كە چیتر مشتومڕە ئایینییەكان تایبەت نییە، 
یان  باوەڕ، ڕاستینەی خودا، ڕزگاری  بابەتەكانی وەك  بە 
تەوەری لەو چەشنە، كە سەردەمانێك گوتاری زاڵی باوەڕی 
بناغەی  ئایین  ئێستادا  لە  ئەوانە  لەجیاتی  ب��وون.  ئایینی 
هاوڕێبازەكان  ب��اوەڕدارە  گرووپە  كولتووریی  ناسنامەی 
یەكگرتوو  »شارستانییەت«ی  یان  نەتەوە  كۆمەڵ،  لەیەك 
و  ناكۆكی  ڕێگەخۆشكەری  ك��ە  پرسێك،  پێكدەهێنێت، 

ملمالنێی ئایینییە)15(«.
لە  گوزارشتە  ب��ەڕوون��ی  س��ەرەوە  لێكدانەوەیەی  ئ��ەو 
هەڵوێستەكانی، سەركردەكانی ڕێكخراوی »ئار ئێس ئێس«، 
هندەوە  ناسیۆنالیزمی  گەشەسەندنی  س��ەردەم��ی  لە  كە 
»هندویزم«یان بە ناسنامەی هاوبەشی كولتووری و تاكە 
هۆی یەكگرتوویی نەتەوەیی دانابوو. ئەوەی لە هندستانی 
ڕۆڵی  بەسەر  گۆڕانكاری  هەمووكات،  لە  زیاتر  هاوچەرخ 
عەلمانییەت  بەكارهێنانیی  كەرەستە  وەك  هێنابوو،  ئاییندا 
و  سیاسی  هاوپەیمانە  و  ڕێ��ك��خ��راوە  ئ��ەو  ل��ەالی��ەن  ب��وو، 
هاوڕێبازە باوەڕدارەكانییەوە، كە ببوەهۆی دابڕانی الیەنی 
هندویزم  لەسەر  قسەكردن  هەرچەندە  ئاییندا.  لە  ب��اوەڕ 
وەك ئایینی هاوبەش و فەرمی واڵت، جۆش و خرۆشێكی 
دەبەخشییە )سادوان(ەكانی هندستان، بەاڵم ئەمە ئەو شتە 

نەبوو، كە ئامانجی الیەنگرانی ئایدۆلۆژیای هندوتوا بێت.
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لە  پی(،  جی  )بی  حیزبی  ئەدوانی( سەرۆكی  ك.  )لەعل. 
»یاسای  ڕایگەیاند:  به ڕاشكاوی  تیۆرەدا  ئەو  ڕەتكردنەوەی 
دامەزرێنەرانەوە  ئەنجوومەنی  لەالیەن  هندستان  بنچینەیی 
دەسەاڵتی  ئ��ەوەی  بەهۆی  عەلمانییە،  یاسایەكی  داڕێ��ژراوە 
ئایینی لەگەڵ مێژوو، نەریت و كولتووری هندستاندا نامۆیە. 
لە  پێنت سامابهاوا« )وەك یەك ڕێزگرتن  چەمكی »ساروا 
سەرجەم ئایینەكان( بەبەردەوامی نەریتی تایبەت بە حوكومەت 
مەلكانی(  ر.  )ك.  ب����ووە)16(«.  دەس��ەاڵت��داری��م��ان  ڕێ��ب��ازی  و 
كەسی دووەمی ئەو حیزبەش بە پشتبەستن بەو شێوازە تا 
ڕیگ  دەقەكانی  بۆ  گەڕانەوە  بە  كە  ئەو شوێنە چووەپێش، 
ناساند: »هند واڵتێكی  ئایینێكی عەلمانی  بە  ڤیدا هندویزمی 
عەلمانییە... عەلمانییەت لە خوێن و جیناتەكانی ئێمەدایە)17(«.

لە  پابەندبوونە ڕواڵەتییە بە بنەماكانی عەلمانییەت  ئەو 
كۆمەڵگەیەكدا، كە عەلمانیبوون هێشتا گوتاری زاڵی سیاسی 
بوو، تاكەڕێگەی كاریگەربوو بۆ بەربەرەكانێ لەگەڵ الیەنە 
دەكاتەوە،  پشتڕاست  خاڵە  ئەم  ئەوەی  دیموكراتییەكاندا. 
هێرشە بەردەوامەكانی سەركردەكانی حیزبی )بی جی پی( 
جیاكارییە  ئەو  و  ئیسالم  ئایینی  یاساكانی  سەر  بۆ  بوو 
چۆن  هەروەك  هەڵدەقواڵن،  یاسایانەوە  لەو  جێندەریانەی 
)ئەدوانی( لە ڕەخنەیەكی توند لە حیزبی كۆنگرە ڕایگەیاند: 
»زۆر دڵخۆش دەبین، ئەگەر بارودۆخەكە بە جۆرێكی لێبێت 



335ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

حوكومەتی كۆنگرە بچێتەپاڵ بنەماخوازەكان )مسوڵمانەكان( 
و ئێمەش بچینە پاڵ الیەنی یەكسانی مافەكانی ژن و پیاو..
ئایدۆلۆژیای  داكۆكیكارانی  دژایەتیكردنی  هەرچەندە   »)18(

جێبەجێكردنی  ب��ۆ  مسوڵمانان  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  )ه��ن��دوت��وا(، 
شەرعی ئیسالم و لە بنەڕەتدا پێدانی ئیمتیازی تایبەت بە 
كەمینە ئایینییەكان، ئەوانی لەگەڵ ڕەخنەگرە عەلمانییەكانی 
حزبی كۆنگرەدا هاودەنگدەكرد، بەاڵم لە هەمان كاتدا ئەمە 
ئاڕاستەی  بە  ئامانجدار  ستراتیژێكی  لە  بوو،  نیشانەیەك 
ستراتیژە  ئ��ەو  نالێكچووەكان.  ك��ول��ت��وورە  ل��ەن��اوب��ردن��ی 
یاسایەكی  داڕشتنی  پێویستیی  لەسەر  پێداگری  لە  زیاتر 
لە  خۆیدا،  لە  ئ��ەوەش  دەن��وان��د.  خ��ۆی  گشتگیر،  مەدەنیی 
زیاتر  رۆژ  لەدوای  ڕۆژ  عەلمانییەت  كە  هەلومەرجێكدایە، 
لەگەڵ ئایینی هنددا بە یەكێك دادەنرا، كولتوور و مافەكانی 
دەخستە  تری  ئایینەكانی  شوێنكەوتووانی  هاواڵتیبوونی 

دۆخێكی پڕمەترسی و پێگەیەكی الوازەوە.
ه����ەر ب����ەم ش���ێ���وە ب�����وو، ك���ە ب���ۆ گ��ەرم��ڕاگ��رت��ن��ی 
لەسەر  هاوپەیمانەكانی  و  پی(  جی  )بی  بانگەشەكانی 
هەشتاكانی  كۆتایی  لە  عەلمانی،  ڕێبازی  گرتنەبەری 
پ���رۆژەی ڕووخ��ان��دن��ی مزگەوتی  س��ەدەی ڕاب����ردوودا، 
 - ڕۆشنبیری  پ��رۆژەی��ەك��ی  چ��وارچ��ێ��وەی  ل��ە  بابرییان 
و  كولتوور  لە  بوو،  نموونەیەك  كە  داڕشت،  نەتەوەیدا 
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هەر  هندستان.  مەغۆلەكانی  سەردەمی  شارستانییەتی 
بەم شێوەیە ئەو حزبە سەرەڕای ستاییشكردنی نەریتی 
دەسەاڵتی  كە  ساڵەدا،  چەند  لەو  هندستان،  عەلمانیی 
وەستایەوە،  ئەوە  دژی  لە  بەئاشكرا  بوو،  بەدەستەوە 
بە  و  مەسیحی  ی��ان  مسوڵمان،  ببنە  هیندۆسەكان  كە 
ئایینی هیندۆسەكان بوو،  ڕاددەیەكیش لە دژی گۆڕینی 
كە بەكردەوە ڕووخاندن و سوتاندنی مزگەوت، كڵێسە و 
تەنانەت ئاتەشگای زەردەشتییەكانی ڕێكخست. سیاسەتی 
ه��ەروەك  هند،  ن��ەت��ەوەی  و  كولتوور  وەكیەكلێكردنی 
باسیكرا، نەك  تێروتەسەلی  بە  لە بەشی دووەمدا  چۆن 
لە  كەس  ه��ەزاران  بە  كوشتنی  هاندانی  بووەهۆی  هەر 
ئازادییە  بەڵكو  ئایینییەكان،  كەمینە  شوێنكەوتووانی 
ڕوانگەی  لە  پێیە  بەو  زەوتكرد.  مەدەنییەكانی  و  تاك 
عەلمانییەت  هندستانەوە،  توندڕەوەكانی  ناسیۆنالیستە 
عەلمانییەت  بەهاكانی  ڕەتكردنەوەی  بۆ  چەمكێك  بووە 
ڕەوتی  بەرەوپێشبردنی  بووەهۆی  حوكومەتەكەشی،  و 

ڕوو لە نقومبووی عەلمانییەت.
بووەیهۆی  دەس���ەاڵت،  گەیشتنە  پێش  سااڵنی  لە  ئ��ەوەی 
بۆ  و  پی(  جی  )بی  یاسایی  س��ەروو  هێزی  یەكالیكردنەوەی 
هێشتنییەوە، سەركەوتنی  دەسەاڵتدا  لە  ساڵ،  هەشت  ماوەی 
ئەو حیزبە بوو، لە ڕاكێشانی كاستەكانی خوارووی كۆمەڵگە 
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دەوری  لە  بوو،  ئەوان  ئایدۆلۆژیایی  ڕێكخستنی سیاسی-  و 
بە  ئ��ەوەش  كە  هیندۆسدا،  كولتووری  هاوبەشی  ناسنامەی 
)گۆل  ده سته به ربوو.  بۆیان  عەلمانییەت  قۆستنەوەی  ڕێگای 
داهێنەری  ئێس«  ئێس  »ئ��ار  ڕێكخراوی  تیۆریزانی  والكار( 
سەرەكیی ئەو شێوازە بوو، كە لەژێر كاریگەریی مەیلە باوە 
عەلمانییەكان و بە مەبەستی پێكهێنانی نەتەوەیەكی یەكدەست، 
لەنێوان  برایەتی  و  یەكسانی  درووش��م��ی  هیندۆسەكان  لە 
كاستەكاندا بەرزكردەوە. هەرچەندە ئەو درووشمە پۆپۆلیستییە 
لە سەردەمی دەسەاڵتدارێتیی نەهرۆ نەیتوانی هیچ ئامانجێك 
گەرمەی  و  هەشتاكان  پڕقەیرانی  دۆخ��ی  لە  ب��ەاڵم  بپێكێت، 
كاریگەرییەكانی خۆی خستەڕوو.  كاستەكان،  نێوان  ناكۆكیی 
ڕەوت��ی  سەركردەكانی  تایبەت  شێوەیەكی  بە  دۆخ���ەدا  ل��ەو 
هندوتوا هۆكاری بێبەشبووونی كاستە نەدارەكانیان، تەنیا بۆ 
پێگەی بەرزی مسوڵمان و سیخە دەستەبژێرەكان دەگەڕاندەوە.
بوو،  پرۆسەیەك  دەستپێكردنی  سەرەتای  خۆی  ئەمە 
ئایینی،  ناسنامەی  زاڵبوونی  ب��ووەه��ۆی  الی��ەك��ەوە  لە  كە 
بەسەر ناسنامەی چینایەتی و لە الیەكی ترەوە، بووه هۆی 
بێسەرەوبەرەیی و داماڵینی ئەخالق لە )بە لۆمپەنكردن(ی 
كاستەكانی خوارووی كۆمەڵگە. ئاوێتەكردنی ئەو كاستانە 
 kar( بۆ ناو »نەتەوەی هیندۆس« لەژێر ناوی كار سێڤاك
sevak(، واتە ئەو باوەڕمەندانە بە ئایین، كە بەخۆبەخشانە 
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جەستەی خۆیان دەخستە خزمەتی ڕێورەسمە ئایینییەكانەوە، 
لەڕاستیدا بەشێك بوو لە سیاسەتی حزبی »بی جی پی« 
جێبەجێكردنی  بۆ  كەسانە،  ئەو  بەكارهێنانی  ئامانجی  بە 
پاڵپشتیی  لە  كەڵكوەرگرن  بە  تەنیا  توندوتیژی.  كردەوەی 
ئەو توێژە بەرباڵوە و بێبەشانی كۆمەاڵیەتی و ئاوێتەكردنی 
بێبەشییەكەیان  لە  هەڵقواڵو  توندوتیژیی  و  ئایینی  باوەڕی 
بوو، كە ئەو حیزبە و هاوپەیمانەكانی توانییان، سوپایەكی 
ل��ە )ك��ارس��ێ��ڤ��اك(ی ت��ێ��اڵب��ەدەس��ت  )50( ه����ەزار ك��ەس��ی 
پێكبهێنن، بۆ ڕووخاندنی مزگەوتی بابری. ڕووداوێك، كە 
لە )31)ی كانوونی یەكەمی )دیسەمبەر(ی )1992( لەژێر 
چاودێریی )لەعل. ك. ئەدوانی( سەرۆكی حیزبی »بی جی 
ڕوویدا.  كۆنگرەدا  حوكومەتی  بێدەنگیی  لەوپەڕی  و  پی« 
ڕووخاندنی مزگەوتی بابری هێمایەك بوو، لە ڕووخاندنی 
عەلمانییەتی هندستان و كاریگەرییەكەشی، بۆ ماوەی زیاتر 

لە )10( ساڵ سێبەری خستە سەر ئەو واڵتە.

دووبارە سەرهەڵدانەوەی عەلمانییەت
جی  »بی  حوكومەتی  ڕووخانی  دەتوانرێت  بێگومان 
هەڵبژاردنەكانی  لە  كۆنگرە  پارتی  سەركەوتنی  و  پ��ی« 
)2004(دا، بە یەكێك لە دەرەنجامەكانی سەردەمی  ساڵی 
ئەو  دابنرێت.  هند  عەلمانییەتی  هەستانەوەی  دووب���ارە 
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حوكومەتێك  گۆڕینی  دەرهاویشتەی  بەتەنیا  هەستانەوەیە 
گۆڕانكارییەكی  ئەنجامی  بەڵكو  نەبوو،  تر  حكومەتێكی  بە 
ڕیشەیی لە چۆنییەتی ڕوانین بۆ عەلمانییەت، لەسەر بنەمای 
ئەزموونەكانی )30( ساڵی ڕابردووی هندستان بوو. ئەگەر 
هەبوونی ڕژێمێكی ئایینی دەسەاڵتدار لە ئێران دروستبوونی 
بەرچاوی  خواستێكی  كردووەتە  عەلمانی،  حوكومەتێكی 
ڕووناكبیرانی ئەو واڵتە، گەشەكردن و بەهێزبوونی ڕەوتی 
قوڵبوونەوەی  و  برەودان  بووەهۆی  هندوتواش  شۆڤینیی 
عەلمانیی  بیرمەندانی  لەنێو  عەلمانییەت،  چەمكی  زیاتری 
پرسیارێكە،  گۆڕانكارییە  ئەو  ڕێگەخۆشكەریی  هندستاندا. 
كە لە بیست ساڵی ڕابردوودا مێشكی كۆمەڵگەی عەلمانیی 
لەوەی  بریتیبوو  ئەوەش  بەخۆیەوە سەرقاڵكردبوو،  هندی 
تایبەتمەندییەكانی عەلمانییەت، لە هندی ئەم سەردەمەدا چییە: 
دابڕان  یان  ئایینییەكان؟  گرووپە  ئاشتییانەی  پێكەوەژیانی 
لە نەریتە ئایینییەكان؟ وەاڵمی زۆربەی شارەزایان بۆ ئەو 
تایبەتمەندی  یەكەمین  ڕەتكردنەوەی  بەتەواوەتی  پرسیارە 
پشتتێكردنە  كە  ئایینییەكان(ە،  گرووپە  پێكەوەژیانی  )واتە 
ناسراوە.  بە ڕێبازی گاندی  نموونەی فرەڕەنگییە، كە  لەو 
لە وتەكانی )ڕاجنی كوتهاری( ئەو بەرهەڵستییە بەڕوونی 
دا دەبینرێت: »تێگەیشتنی گاندی بۆ ڕێزگرتنی یەكسان لە 
هەموو ئایینەكان وەك بناغەی حوكومەتێكی عەلمانی لەنێو 
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دەستەبچووكەكانی مرۆڤە لەناوچووەكانەوە، لە دژی خۆی 
وەستاوەتەوە، بۆیە ئێستا كاتی ئەوە هاتووە تا ئێمە ڕۆحی 

خودا لە گۆڕەپانی سیاسەت بكەیتە دەرەوە)19(«.
چەمكی  زیاتری  قوڵبوونەوەی  بووەهۆی  ئەوەی  بەاڵم 
عەلمانییەت، سەرلەنوێ بەستنەوەیەتی بە بابەتی دەوڵەتی 
مۆدێرنە،  ئەخالقی  و  سیاسی  فەلسەفەی  و  ن��ەت��ەوەی��ی 
و  ئایینی  جیاكاریی  نەهێشتنی  لەسەر  پێداگریكردن  كە 
ڕەنگدەداتەوە.  تاك  دیموكراسییەكانی  مافە  ڕەچاوكردنی 
تێڕوانینی  گ��ۆڕی��ن��ی  ل��ە  ب��ەت��ای��ب��ەت��ی  وەرس���ووڕان���ە  ئ���ەو 
كەمینە  پ��رس��ی  ب��ۆ  هندستان،  ه��اوچ��ەرخ��ی  بیرمەندانی 
ئەو  عەلمانییەتی  بەبەردەوامی  كە  دەبینرێت،  ئایینییەكان 
واڵتەی رووبەڕووی قەیران كردووەتەوە. )پارتا چاترجی( 
یەكەم  ئ��ەو  ڕی��زی  لە  هندی،  مێژوونوسی  و  ڕووناكبیر 
هاواڵتیبوونی  مافەكانی  زەقكردنەوەی  بە  كە  كەسانەدایە، 
وەك  باوەڕییەكان،  گرووپە  بە  سەر  تاكەكانی  سەرجەم 
گۆشەنیگایەكی  لە  فراوانتر،  كەمینەیەكی  لەناو  كەمینەیەك 

نوێوە لەو بابەتەی ڕوانیوە.
دڵ��ەڕاوك��ێ��ی س��ەرەك��ی��ی چ��ات��رج��ی ب��ەت��ای��ب��ەت��ی زم��ان��ی 
ن��اوی  ل��ەژێ��ر  ك��ە  ئایینییەكانە،  كەمایەتیە  ح��ەق��خ��وازان��ەی 
بە  ناچار  خۆیان  ئەندامانی  گشتی،  ناسنامەی  پاراستنی 
بەو  دەك��ەن،  ئایینییەكان  سەرچاوە  یاسای  پەیڕەوكردنی 
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لە  دەك��ەن.  بێبەشیان  هاواڵتیبوون  مافەكانی  لە  شێوەیە 
ڕوان��گ��ەی )چ��ات��رج��ی(ی��ەوە، ی��ەك��ەم م��ەرج��ی پێویست بۆ 
گرووپەكانە  خ��ودی  ڕێزگرتنی  گ��رووپ��ەك��ان،  ئاسانگیری 
گرووپێك  هیچ  چ��وون  ئەندامەكانی،  دانەبەدانەی  مافی  لە 
ناتوانێت چاوەڕوانی ئاسانگیری هەبێت، لە گرووپەكانی تر 
لە كاتێكدا ئەندامەكانی خۆی بەهۆی پێشێلكردنی ڕێساكانەوە 
پەراوێزدەخات. لەم ڕووەوە چاترجی بە گواستنەوەی زمانی 
مافخوازانەی كەمینە ئایینییەكان، لە پێگەی ناسنامەی گشتی 
ئازادی دەبەستێتەوە بە  بنەمای  بازنەی مافەكانی تاك،  بۆ 
یەكسانی و ئازادكردنی ویژدانیش بە پارێزگاریكردن لە مافە 

ڕیشەیی و گەردوونییەكان ئاڕاسته دەكات)20(.
هاوكات  »ب��ۆئ��ەوەی  دەڵ��ێ��ت:  ب��ارەی��ه وە  ل��ەم  چاترجی 
ئازادی و یەكسانی گەرەنتی بكرێن، دەبێت تاكی هاواڵتی 
یاسا  س���ەرچ���اوەی  گ��ەردوون��ی��ی��ەك��ان��ی،  پێداویستییە  و 
گرووپە  بۆ  تەنیا  كە  مافانە،  ئەو  ناسینی  به ڕەسمی  بێت. 
كولتوورییەكانی ناو هاوواڵتییان بێت، بە واتای پێكەوە لە 

ناوبردنی ئازادی و یەكسانییە..)21(«.
ئەو جۆرە تێڕوانینە لە بواری تێكۆشانی فیمینیستەكان چ 
هیندۆسەكان و چ مسوڵمانەكانیش، لەپێناو دەستەبەركردنی 
مافی یەكسان لەگەڵ پیاوان دەبینرێت، كە تێیدا دوو بنەمای 
نێوان  پەیوەندیی  تێكهەڵكێشكردووە،  یەكسانییان  ئازادی و 
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سەردەمی  ئەخالقیی  و  سیاسی  فەلسەفەی  و  عەلمانییەت 
مۆدێڕنی خستووەتەڕوو. هۆشیاریی ڕوولەگەشەسەندووی 
ئەو ژنە تێكۆشەرانە، لەبارەی ئەو جیاكارییە شاراوانەی لە 
داواكاریی گرووپە ئایینییەكاندا بوو، بووەهۆی ئەوە ژنان لە 
پانتاییەكی بەرینتری مافەكانی هاواڵتیبوون، وەك كەمینەیەك 
یەكسانیی  و  ئازادی  بەدوای  گەورەتردا  كەمینەیەكی  لەناو 
بزووتنەوەیەكی  لە  بەشێكە  خ��ۆی  ئ��ەوە  بگەڕێن.  ژن��ان��دا 
دیموكراتی بەرەو پێكهێنانی حوكومەتێك، كە )ویلیام كۆنولی( 
ئەو شێوازە بە نوێنەری« كەمینە جۆراوجۆر و جیاجیاكان« 
لەبەرچاوگرتنی  بە  چەشنێك  بە  هەركامیان  كە  ناودەبات، 
»ب��ن��ەم��ای ل��ەگ��ەڵ ی��ەك��ه��ەڵ��ك��ردن و وەاڵم���دەرەوەب���وون���ی 
ڕەخنەگرانە لەگەڵ یەكدا رڕكابەری و هاوكاری دەكەن)22(«.

ڕەن����گ����دان����ەوی ئ����ەو وەرچ����ەرخ����ان����ە ف��ی��ك��ری��ی��ە، لە 
لە  هندستان،  دادی  دەزگ���ای  زی��ات��ری  سەربەخۆبوونی 
دەبینرێت.  ئایینییەكاندا  كارتێكەرییە  لە  دوورك��ەوت��ن��ەوە 
ب��ەت��اڵ��ك��ردن��ەوەی ب��ڕی��اری دادگ����ای ب���ااڵی ه��ن��دس��ت��ان، لە 
بەرژەوەندیی )شەهبانو( لەالیەن )ڕاجیڤ گاندی( لە ساڵی 
)1985(، نەبووەهۆی پاشەكشێی دادوەرە عەلمانییەكان لە 
پێچەوانەوە  بە  بنەماكانی عەلمانییەت.  بە  پەیوەستبوونیان 
دادوەرە عەلمانییەكان سوورتربوون تا لە بەدواداچوون بۆ 
نموونەی هاوشێوەدا یاسا مەدەنییەكان بە بنەما بگرن. بەو 
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دادوەرەك��ان  دادپەروەرانەبوونی  و  ئەقاڵنی  پێوەری  پێیە 
میرات،  و  جیابوونەوە  هاوسەرگیری،  وەك  كاروباری  لە 
یاسا  چوارچێوەی  دەكەوتنە  كە  شوێنەشدا،  لەو  تەنانەت 
سەندرانەوە  ئایین  دام���ەزراوەی  لە  ئایینییەكان،  ڕێسا  و 
یەكەم  لە خۆیدا  ئەمە  كران.  داد  ناوەندەكانی  ڕادەستی  و 
هەنگاوبوو بۆ نەهێشنی دەستڕۆیشتوویی ئایین، لە پانتایی 

گشتی و لە بەرامبەردا جێگیركردنی حوكومەتی یاسا.
بە  بەخشی  زی��ات��ری  ه��ی��وای  ك��ە  گرنگتر،  هەنگاوێكی 
بڕیاری  هندستان،  ب��ۆ  عەلمانییەت  ڕۆح��ی  گ��ەڕان��ەوەی 
سەپاندنی  بۆ   )2012( ئابی  )29(ی  لە  بوو،  بااڵ  دادگ��ای 
هەرێمی  سەركردە  لە  كەس   )32( بەسەر  قورس  سزای 
تاوانی  بە  پ��ی«  جی  »ب��ی  پارتی  گەورەلێپرسراوانی  و 
مسوڵمانان  ك��وش��ت��اری  ل��ە  ب��ەش��داری��ك��ردن  و  ڕێكخستن 
لە  منداڵەكانیان  كوشتنی  و  ژن  سەر  بۆ  دەستدرێژی  و 
مانگی شوباتی )2002(دا. لەنێو ئەو )32( كەسەدا، )بابو 
باجرەنگی( وەزیری دارایی، )مایادین كەودەنانی( وەزیری 
ساڵ   )28( س��زای  هەركامیان  مندااڵن  و  ژن��ان  كارباری 
پزیشكی  كەودەنانی  سەپێنرا.  ب��ەس��ەردا  زیندانیكردنیان 
پسپۆڕی ژنان و مندااڵن بوو، كە بەهۆی سەركردایەتیكردنی 
شەقاوە و چەقۆكێشە هیندۆسەكانی ویالیەتی )گۆجێرات(، 
)نارندرا  لەالیەن  مسوڵمان،  مندااڵنی  و  ژنان  كوشتنی  بۆ 
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مودی( گەورەڕاوێژكاری ویالیەتی )گۆجەرات(ەوە، لە ساڵی 
بۆ پۆستی وەزارەتی كاروباری ژنان و مندااڵن   )2007(
بەرزكرایەوە! لە ئێستادا لێپێچینەوە لەو تۆمەتانە دەكرێت، 
ك��ە ڕووب����ەڕووی خ��ودی )ن��ارن��درا م���ودی( ك��راون��ەت��ەوە، 
لەبارەی ڕۆڵی لە كوشتاری مسوڵمانەكانی ئەو ویالیەتەی 

لەژێر دەسەاڵتیدا بوو.
كاتێكدا  لە  هندستان،  بااڵی  دادگای  بڕیارەكەی  گرنگیی 
دەردەك����ەوێ����ت، ك��ە ب���ەڕوون���ی ب��ەراوردك��ردن��ێ��ك ل��ەگ��ەڵ 
سی  سیاسیی  دۆخ��ی  بەسەر  زاڵ،  ڕەفتاری  تایبەتمەندیی 
ساڵی ڕابردووی هندستاندا بكرێت. لە ڕابردوودا كوشتاری 
كەمینە ئایینییەكان وەك كۆمەڵكوژكردنی )3( هەزار كەس لە 
سیخەكانی هند، دوابەدوای تیرۆری ئەندێرا گاندی لە ساڵی 
)1987( لەالیەن كوڕەكەی ئەندێراوە، واتە ڕاجیڤ گاندی بەم 
شێوەیە پاساوی بۆ دەهێنرایەوە: »كاتێك دارێكی ئەستوور 

هەڵبكەندرێت، خاكی دەوروپشتەكەشی دەجووڵێت)23(«.
هندستان،  ب��ااڵی  دادگ��ای  كۆتایی  بڕیاری  ئێستادا  لە 
هەڵگری ئەو پەیامەیە، كە چیتر ئایین ناتوانێت ببێتە پاساوێك 
بۆ ئەنجامدانی كوشتن و تاوان. ئەو بڕیارە لە سایەی ڕۆڵی 
كارای كۆمەڵەی مافپەروەران و ڕووناكبیران، چاالكوانانی 
سیاسی و سەندیكا كرێكارییەكان، پارتە كۆمۆنیستەكان و 
ڕۆژنامەنووسان، ڕێكخراوە فیمینیستییەكان و داكۆكیكارانی 
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مافەكانی مرۆڤی هندستاندا وەرگیرا، كە لە یەكگرتووییەكی 
بێوێنەدا، ئەو تاوانەیان لەقاودا و بواریان بۆ بەسزاگەیاندنی 
ئەو  ڕەخساند.  تاوانە  ئەو  ئەنجامدەرانی  و  ب��ڕی��اردەران 
ڕاستییە  ئەو  هەمهووشتێكەوە،  لەسەرووی  یەكگرتووییە 
لەم  عەلمانییەت  بەرگریكارەكانی  هێزە  كە  دەخ��ات��ەڕوو، 
لە  دوژمنەكانی  كە  هێزەن،  ئەو  هەمان  خاوەنی  واڵت��ەدا 

بیست ساڵی ڕابردوودا خاوەنی هێز و دەسەاڵت بوون.
ڕۆڵ��ێ��ك��ی ت���ری ئ���ەو ه��ێ��زان��ەی س�����ەرەوە دەب���ێ���ت، لە 
ئەوان  لەقاودەرانەی  تێكۆشانی  كۆمەاڵیەتیی  كاریگەریی 
لەسەر تێڕوانین و هزری چینی مامناوەندی ناسنامەخوازدا 
لەسەر  دۆكیۆمێنت  و  بەڵگە  ك��ۆك��ردن��ەوەی  ببینرێت. 
ڕووداوی كوشتاری مسوڵمانەكانی )گۆجێرات(، لەالیەن ئەو 
چاالكوانانەوە و باڵوكردنەوە و خستنەڕوویان لە ئاستێكی 
فراواندا، هەروەك تەزوویەك كۆمەڵگەی هندستانی هەژاند. 
ئاگاداربوونی چینی مامناوەند لە وردەكاریی ئەو تاوانانە، 
كە لەالیەن سەركردە هەرێمییەكانی حیزبی )بی جی پی(ەوە 
ڤیدیۆییەكانی كوشتن  گرتە  و  وێنە  )وەك  ئەنجامدرابوون 
و سووتاندنی مسوڵمانەكانی )گۆجێرات( و ئەو پەیوەندییە 
بە  ویالیەتە،  لەو  حوكومەتی  بەرپرسانی  تەلەفونییانەی 
جی  )بی  الیەنگری  چەقۆكێشەكانی  ڕێكخستنی  مەبەستی 
تەلەفونی  خزمەتگوزاریی  كۆمپانیاكانی  لەالیەن  كە  پی(، 
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مۆبایلەوە خرابووە بەردەم دادگا( لەگەڵ ئەزموونی تاڵی )8( 
ساڵ دەسەاڵتدارێتیی ئەو حزبە، كە ببوەهۆی زەوتكردنی 
ئەو چینەی  بەشێكی زۆری  تاك،  ئازادییەكانی  لە  بەشێك 
ئەو  كوشتوبڕ  ئایا  كە  ئاڕاستەكرد،  پرسیارە  ئەو  ب��ەرەو 
لە  بخەینەڕوو؟  دنیای  بۆ  ئێمە  بڕیارە  كە  ناسنامەیەیە، 
وەاڵمی وەها پرسیارێكدایە، كە لە ئێستادا بەشێكی بەرچاو 
گشتگیرەكانی  بنەما  كۆمەڵگە  مامناوه نده كانی   چینە  لە 
عەلمانییەتیان، وەك بەشێك لە ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان 
دوای��ی��دا حیزبی  ل��ەم سااڵنەی  ل��ەو ڕووەوە  ه��ەر  دان���اوە. 
كارتێكردنی  لەژێر  و  مەیلە  ئەو  شوێنكەوتنی  لە  كۆنگرە 
سیاسەتی  ڕاب��ردوو،  ساڵی   )20( سیاسییەكانی  ئەزموونە 
پێویستیی  بەپێی  ئایینی،  ناسنامەی  دەستەودامێنبوونی 
هەلومەرجەكە خستووەتە الیەك و چەندین ڕێباز و شێوەی 

نوێی بۆ كارەكان و سیاسەتەكانی خۆی هەڵبژاردووە.
ئەو وەرچەرخانە تاكتیكییە لە هەڵوێستە سیاسییەكانی، 
هەندێك لە سەركردەكانی حیزبی )بی جی پی(شدا دەبینرا. 
مامناوەندی  چینی  لەنێوان  حیزبە  ئەو  پێگەی  الوازبوونی 
بەدەستهێنانەوەی  سەرلەنوێ  بۆ  هەوڵەكانی  و  كۆمەڵگە 
م��ت��م��ان��ە، ب��ب��وەه��ۆی ئ�����ەوە، ك���ە ب��اڵ��ێ��ك ل���ەو ح��ی��زب��ەدا 
بزانن.  بێسوود  بە  ئایینییەكان  هەستە  دەستەودامێنبوونی 
ئایدۆلۆژیای  یەكجارەكیی  لەناوچوونی  وات��ای  بە  ئ��ەوە 
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حیزبی  هەرچەندە  هندستاندا،  كۆمەڵگەی  لە  نییە،  هندوتوا 
)بی جی پی( لە ئێستادا لە پشبڕكێ لەگەڵ حیزبی كۆنگرە 
نەتەوەییەكان  هێما  لە  كەڵك  ئایینییەكان،  هێما  لەجیاتی 
وەردەگرێت. كەواتە الیەنگران و داكۆكیكارانی عەلمانییەت 
لە هندستان ڕێگەیەكی دوورودرێژیان لە بەردەمدایە، بەاڵم 
گرنگ ئەوەیە عەلمانییەكان ڕێگە ڕاستەكەیان گرتووەتەبەر. 
عەلمانییەت،  بنەماكانی  چەسپاندنی  تێیدا  كە  ڕێگەیەك، 
مافەكانی  و  دیموكراتییەكان  مافە  ل��ە  بەرگریكردن  ل��ە 

هاوواڵتیبووندا خۆی دەنوێنێت. 
پشتیوانیی  وەرچ��ەرخ��ان��ە  ئ��ەو  ب��ەرچ��اوی  ن��م��وون��ەی 
دیمۆكراسی  داكۆكیاری  گرووپەكانی  و  ڕێكخراو  فراوانی 
هندی  س��اڵ��ەی   )25( ت��ەم��ەن  كاریكاتێریستی  ل��ە  ب���وو، 
كاریكاتێریست  ئەو   .)Aseem Trivedi( تریڤیدی  ئاسیم 
ساڵی  دی��س��ەم��ب��ەری  مانگی  ل��ە  سیاسییە،  چ��االك��وان��ە  و 
دارای��ی  گەندەڵیی  خستنەڕووی  مەبەستی  ب��ە   )2011(
سیاسەتمەدارەكانی هندستان، كاریكاتێرێكی كێشایەوە، كە 
تێیدا چوار شێری هێمای نەتەوەیی هندستانی، وەك چوار 
گورگی خوێنمژ كێشایەوە، پەرلەمانیشی بە كونی ئاودەست 
شوبهاندبوو. لە ڕۆژی )10( سپتەمبه ر ئەو كاریكاتێریستە 
بەرپرسانی  فەرمانی  بە  نەتەوەیی«  تۆمەتی »ئاژاوەی  بە 
ویالیەتی )مەها راشترا( لە شاری )بۆمبای( دەستبەسەركرا، 
مایەوە.  بەندیخانەدا  لە  هەفتەیەك  لە  زیاتر  م��اوەی  بۆ 
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پانتایی ناڕەزایەتییەكانی ڕێكخراو و دامەزراوە سیاسی و 
یاساییەكان لەبەرامبەر دەستبەسەركردنی )ئاسیم تریڤیدی( 
بە ڕاددەیەك بوو، كە نەك هەر ئازادكرا، بەڵكو بەرپرسانی 
حوكومەتی لە ویالیەتی مەهاراشترای خزاندە ناو دۆخێكی 
 )Markandy Katju( كاتجو  ماركەندی  بەرگریكارانەوە. 
دادوەری پێشووی دادگای بااڵی هند، كە ئێستا سەرۆكی 
ڕاگەیاندنی  وێ��ڕای  واڵتەیە  ئ��ەو  ڕاگەیاندنەكانی  لیژنەی 
ئەو  داوای���ك���رد،  تریڤیدی(  )ئاسیم  ل��ە  خ��ۆی  پشتیوانیی 
دەستبەسەركردبوو،  كاریكاتێریستەیان  ئەو  بەرپرسانەی 

لەسەر كار دەربكرێن و بدرێنە دادگا.

چەند خاڵێك لە كۆتاییدا
جار  هەندێك  كە  گواڵوە،  و  نیشتمانی خوێن  هندستان 
ئەو  لێدێت.  بوونی گواڵوی  هەندێك جاریش  بۆنی خوێن، 
لە  كە  فرەئایینە،  پێستی كۆمەڵگەیەكی  بە  پڕ  پێناسەكردنە 
الیەكەوە خوێناویترین دیمەنی و نێوان ئایینە دژبەرەكانی بە 
خۆییەوە بینیوە و لە الیەكی ترەوە شوێنێكی پارێزراوبووە، 
بۆ گەشە و نەشەی كولتوور و شارستانییەتە جیاجیاكان 
كەس  زۆر  ڕەنگە  كە  پرسیارێك،  ب��ەاڵم  یەكتر،  لەپەنای 
مێژووی  سەردەمی  هەندێك  لە  بۆچی  ئەوەیە،  بپرسێت 
هندستاندا، دانیشتووانی ئەو واڵتە ئااڵی ناسنامەی ئایینیان 
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لە  و  بوونەتەوە  یەكتر  ڕووب���ەڕووی  ب��ەرزك��ردووەت��ەوە، 
هەندێك قۆناغی تری مێژووشدا لە ئاشتی و تەباییدا پێكەوە 

ژیاون؟
ئایین و  نێوان  لە پەیوەندیی  بابەتەكە  وه اڵمی هەردوو 
سیاسەتدایە. گرنگ نییە ئێمە سەیری كام قۆناغ لە مێژووی 
هندستان دەكەین، لە هەرشوێنێك كە ئاماژەیەك هەبێت بۆ 
جیاكردنەوەی ئایین لە سیاسەت، پێكەوەژیانی ئاشتییانەش 
لەنێوان گرووپە ئایینییەكاندا لەئارادایە. بە پێچەوانەوە لەو 
بازنەی  ناو  خزابێتە  هەرشێوەیەك  بە  ئایین  شوێنەشدا 

سیاسەتەوە، توندوتیژی لەگەڵ خۆی دەهێنێت.
گرینگ  خاڵێكی  پێویستە  ئ��ەوان��ەش��دا،  ه��ەم��وو  ل��ەگ��ەڵ 
لەبەرچاوبگرین، كە عەلمانییەت چ وەك ڕێبازی دەسەاڵتداری 
لە مۆدێرنە، چ وەك دەرهاویشتەیەك  لە سەردەمانی بەر 
لە شارستانییەتی سەردەم، تەنیا بە جیاكردنەوەی ئایین لە 
سیاسەت سنووردار ناكرێت. ئەو جیاكردنەوەیە بنەمایەكی 
سەمبولیكە و بنەمایەكی تر نەهێشتنی جیاكاریی هەڵقواڵو 
پەیوەندییەكی  هەردووكییان  كە  ئایینییەكانە،  نەریتە  لە 
ڕوانگەیه وە  لەو  ئەگەر  بۆیەش  هەیە.  پێكەوە  توندوتۆڵیان 
بڕوانینە مێژووی هندستان، لە كۆنەوە تا ئەمڕۆ بەڕوونی 
سیاسەتدا  گ��ۆڕەپ��ان��ی  ل��ە  ئایین،  شوێنەیدا  ل��ەو  دەبینین 
ئایینییەكانیش  جیاكارییە  و  ئیمتیاز  دەك��رێ��ت��ەدەرەوە، 
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كات  هەموو  كە  كاتێكدایە،  لە  ئەمەش  الی��ەك.  خراونەتە 
بەردەوامیدان  بووەتەهۆی  سیاسەت،  و  ئایین  تێكەڵبوونی 
بە جیاكاریی ئایینی و درووستبوونی حوكومەتی سەرووی 
یاسا. تەنیا لە سایەی وەها پەیوەندییەكدایە، كە پێكەوەژیانی 
ناهاوتاكان  بەڕواڵەت  كۆمەاڵیەتییە  گرووپە  ئاشتییانەی 

دەستەبەر دەبێت.
تر،  ئەزموونێكی  بۆ  ئاماژەیەكن  ئەو خااڵنەی س��ەرەوە 
هندستان  ساڵەی  س��ەد  پێنج  و  ه��ەزار  دوو  م��ێ��ژووی  كە 
جۆرێك  هیچ  بە  ناتوانین  ئ��ەوەی��ە  ئ��ەوەش  فێرماندەكات، 
و  ئایینی  فرەڕەنگیی  ب��ۆ  بچووكبكەینەوە،  عەلمانییەت 
تێڕوانینە چاوپۆشیكردنە  ئەو  ئەنجامی  ئایینی.  ئاسانگیریی 
لە نەریتە پڕ جیاكارییەكان و سڕینەوەی مێژوویی، نەریتە 
بانگهێشتكردنی  ئەنجامدا  لە  و  خۆیان  پێش  عەلمانییەكانی 
خوداكانە بۆ ئامادەبوون لە پانتایی گشتیدا. لەو ڕووەوە بۆ 
لە جیاكاری  بەدوور  بە كۆمەڵگەیەكی عەلمانی و  گەیشتن 
وەها  بە  گەیشتن  بین،  خوداكان  دەستەودامێنی  ناتوانین 
كۆمەڵگەیەك تەنیا بە ڕێگەی بەكارهێنانی ڕێبازە عەلمانییەكان 
دەستەبەردەبێت.  ئایینی  كولتووری  لە  خۆبەدوورگرتن  و 
هەوڵی ڕووناكبیرانی ئایینی بۆ خستنەڕووی خوێندنەوەیەكی 
سەردەمی  لەگەڵ  گونجاندنی  مەبەستی  بە  ئایین،  لە  نوێ 
عەلمانی، پڕكاریگەرترین شێوەیە بۆ ڕووخاندنی عەلمانییەت.
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سیخەكانی هیند لە ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی حوكومیی هیندوە باڵوكرایەوە.

خوێن  بۆنی  هەندێكجار  گواڵوە.  و  خوێن  نیشتمانی  »هیندستان 
بەپێستی  پڕ  پێناسەكردنە  ئەو  لێدێت.  گواڵوی  بۆنی  جاوربارەش  و 
دیمەنی  خوێناویترین  الی��ەك��ەوە  ل��ە  ك��ە  فرەئایینە،  كۆمەڵگەیەكی 
الیەكی  لە  بینیوە،  بەخۆیەوە  دژبەرەكانی  ئایینە  نێوان  تێهكەڵچوونی 
و  كولتوور  نەشەی  و  گەشە  بۆ  پ��ارێ��زراوب��ووە  شوێنێكی  ت��رەوە 
شارستانییەتە جیاجیاكان لە پەنای یەكتر، بەاڵم پرسیارێك، كە ڕەنگە 
سەردەمی  هەندێك  لە  بۆچی  ئەوەیە،  بووبێت  كەس  زۆر  پرسیاری 
مێژوویی هیندستاندا دانیشتووانی ئەو واڵتە ئااڵی ناسنامەی ئایینییان 
بەرزكردووەتەوە، ڕووبەڕووی یەكتر بوونەته وە، لە هەندێك قۆناغی 

تری مێژووشدا لە ئاشتی و تەباییدا پێكەوە ژیاون؟«
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57
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رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
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109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی
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2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166
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167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

183
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز

4 بەرگ
2017ئەكرەم عەنەبی

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196



361ئەزموونی عەلمانییەت لە هندستان

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220
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221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

229
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 

لە كوردستان
2017ئەکرەم میهرداد
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