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پێشەكیی
لێبوردەیی لە ئەندێشەی بیرمەندانی رۆژئاوادا
پرسی لێبوردەیی و هەڵكردن بەرامبەر بە ب��اوەڕە
نەیارەكان لە رۆژئ��اوادا ،سەربوردەیەكی سەرنجڕاكێش و
سەرسوڕهێنەری هەیە .سەرەتا واتای ئەم زاراوەیە لە مێژووی
ئەندێشەی سیاسی رۆژئ��اوادا ،لە بواری پرسە ئایینیەكاندا
سەریهەڵداوە ،لە كاتێكدا هێشتا رۆما نەچووبووە ژێرباری
ئایینی مەسیحییەتەوە .كریستیانەكان لەو واڵتەدا(واتە رۆما)،
لەژێر ئازار و ئەشكەنجەیەكی زۆردا بوون ،چونكە وەك
هەڕەشەیەك بۆ ئەو سیستمە ئاكارییەی كۆمەڵگەی رۆما لە
قەڵەمدەدران ،چونكە لەسەر بنەمای پەرستنی خواوەندە
جۆراوجۆرەكان دامەزرابوو ،بەاڵم كاتێك ئایینی مەسیحییەت
لە رۆمادا ،بوو بە ئایینی فەرمی و حكومی ،ئەمجارەیان ئەوە
كریستیانەكان بوون دەستیانكرد بە ئازار و ئەشكەنجەی
نەیارەكانیان .بە درێژایی مێژووی سەدەكانی ناوەڕاست،
ناتوانین تاقە نوسەرێك دەسنیشانبكەین لەبەرامبەر
هەڵنەكردن و لێنەبوردەیی لەبواری بیروڕا ئایینیەكاندا،
یاخود تۆزقاڵێك دەنگی هەڵبڕیبێت ،هەروەها بە درێژایی
پرۆسەی ریفۆرمی ئایینی ئەم بۆچوونە ،كە نەیارانی ئایینی
شایستەی تەمێكردن و سزادانن ،نەك تەنها الی كاسۆلیكەكان،
بەڵكو تەنانەت الی پڕۆتستانەكانیش بە كارێكی رەوا و شیاو
دەزانرا ،بۆیە دەبینین وەك چۆن كاسۆلیكەكان «هۆمبایر»یان
سوتاند ،كالڤینیستەكانیش «رسوتس»یان خستە ناو ئاگرەوە.
لە روانگەی ب��اوەڕداران��ەوە ئەوە شتێكی پەسەندبوو ،كە
نامیلكەی لێبوردەیی
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ئەشكەنجە و لە سێدارەدان ،باشرتین رێگەچارەن بۆ بنبڕكردنی
بێدینی و هاوەڵدانان بۆ خوا ،لەبەر ئەوەش سیاسەت و
ئایین تێكەڵی یەكدی بووبوون و لێكجیانەدەكرانەوە ،كەواتە
گۆڕان لە باوەڕ و كاروباری ئایینی ،یان دژایەتیكردنی كەنیسە
بە وات��ای دژایەتیكردنی حكومەت و بە هۆكارێكیش بۆ
ئاژاوەنانەوە لەقەڵەمدەدرا.
هەر بەم هۆیەوە ،ئەو سیاسەمتەدارانەی كە خۆیان بە
كەسانی باوەڕدار دەزانی ،نەیارە ئایینیەكانیان سەركوتدەكرد.
س��ەرەڕای ئەو ناكۆكییانەی كەنیسەكان لەناو خۆیاندا
هەیانبوو ،وەك تەنها راڤەكاری رەوای فەرمودەكانی یەزدان
لەقەڵەمدەدران .ئەگەرچی ل��ەڕووی تیۆرییەوە كەسێكی
باوەڕدار ناچار نەبوو بەدەر لە فەرمودەكانی یەزدان ،مل بۆ
هیچ شتێكی دیكە دانەوێنێت ،بەاڵم بە كردەوە بۆی نەبوو،
باوەڕ و كردەوەكانی خۆی هەڵبسەنگێنێت ،بەڵكو ئەوە
كەنیسەكان بوون ،بڕیاری كۆتاییان سەبارەت بە باوەڕەكانی
ئەو دەردەكرد.
ئەندێشەی لێبوردەیی لە رۆژئاوادا بەر لەوەی بەرهەمی
هزر و بیری بیرمەندان بێت ،دەرئەنجامی بارودۆخی تێكگیران
و كێشمەكێشی گروپ و الیەنە ئایینیەكان بوو؛ لەالیەكەوە
دەسەاڵتی ئەوتۆیان نەبوو نەیارەكانیان سەركوتبكەن،
لە الیەكی دیكەشەوە ،بە هیچ كلۆجێك رێگەی فرەیی و
هەمەڕەنگی راستییەكانیان نەدەدا .رزگاریی و بەختەوەریی
رۆحی مرۆڤ ،كە ئامانجی سەرجەم گروپە ئایینیەكان بوو،
لە هەمانكاتدا لێنەبوردنی لێ دەكەوتەوە ،یارمەتیشیدەدا،
چونكە رزگاریی رۆح ،تەنها لە سایەی باوەڕێكی راستگۆیانە
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و دڵسۆزانە بەرامبەر باوەڕە ئایینیەكان دەستەبەر دەبوو،
لێنەبوردنیش لە بەرامبەر ب��اوەڕە ئایینیەكان ،هەروەها
سەپاندنیشیان ،دەبووە هۆی ریاكاریی و دوڕوویی لە ئاییندا،
كە ئەمەش خۆی بە دژی ئامانجەكانی ئایین دادەنرا.
هەموو ئەم هۆكارانە بوونە هۆی ئەوەی لێبوردەیی
لەالیەكەوە پشتئەستور بە جۆرێك لە ئەقاڵنییەت بێت ،كە
بەرهەمی هەلومەرجی كێشە ئایینیەكان بوو ،لە الیەكی
دیكەشەوە دەرەنجامی جۆرێك باوەڕ و بە تایبەت باوەڕی
ئایینی بێت ،واتە ئەو شتەی كە دواتر تێڕامانی ئەقاڵنیی و
مرۆڤگەرایی بە هانایەوە هاتن و بەهێزتریانكرد و هەرچی
زۆریش جێگیریان كرد.
كەواتە پرسی لێبوردەیی لە هەناوی باوەڕە ئایینیەكانەوە
سەریهەڵدا ،لەبەرئەوەش بیر و هزری خەڵك لەو سەردەمانەدا،
بەدەوری باوەڕە ئایینیەكاندا دەسوڕایەوە ،ئاساییە ئەگەر
پرسی لێبوردەیی لە سەرەتاكاندا بریتیی بێت لە ئازادیی تاك
بۆ هەڵبژاردن و قبووڵكردنی ئازادانەی ئایینێك؛ ،ماوەیەكی
زۆریشی خایاند ،تا لێبوردەیی بوارەكانی دیكەش بگرێتەوە،
بە گشتیی بە مانای هەرجۆرە بیروڕا ،یان باوەڕێك لەقەڵەمدرا،
جا ئەو باوەڕە ،ئایینی ،یاخود سیاسی ،یان كۆمەاڵیەتی بێت.
واتای لێبوردەیی
لێبوردەیی بریتییە لە قایلبوون و قبووڵكردنی ئەو شتانەی،
كە پێیان قایل نین و لێیان ناڕازین ،بەاڵم ئەم ناڕازیبوونە
هەمیشە تێكەڵە بە جۆرێك لە هەڵكردن و دوركەوتنەوە،
لە داڕماندن و تەفروتووناكردنی هەرجۆرە بیركردنەوە ،یان
نامیلكەی لێبوردەیی
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ئەندێشەیەكی تر .ئەگەرچی كەسی لێبوردە ،دژی باوەڕێكی
دیاریكراوە ،هەرچەندەش حەزی لە سەركوتكردنی باوەڕە
نەیارەكانی هەیە ،بەاڵم ئەم حەزە لە كەسی لێبوردەدا سەر
هەڵنادات و سەركوتدەكرێت.
تاكی لێبوردە ،دژی بیروباوەڕ ،یان ئەندێشەیەكی
دیاریكراوە ،بەاڵم لەوە زیاتر سەركوتكردنی ئەو بیروباوەڕەی
پێ ناخۆشە؛ كەواتە لەنێوان سەركوتكردنی بیرێكدا ،یان
هەڵكردن و لێبوردەیی لەبەرانبەر ئەو بیرەدا ،زیاتر ئەوەی
یەكەمیان پێ ناخۆشرت دەبێت و دژی دەوەستێتەوە .ئەمەش
دەبێتە هۆی ئ��ەوەی ،كە هەڵبژاردنەكەی لەسەر بنەمای
جۆرێك لە ئەقاڵنییەت بێت ،لەڕاستیدا لێبوردەییەكەی
لەو ئەقاڵنییەتەوە سەرچاوەدەگرێت ،كە الیەنی ئەقاڵنیی
پرسێكی(واتە لێبوردەیی) بەالوە گرنگرت و لەپێشرت بێت لە
پرسێكیتر(واتە سەركوتكردنی بیروڕای نەیار).
مانای ژیان و ئامانجەكانی
پێدەچێت وتووێژ و دەمەقاڵێی نێوان الیەنگرانی بیری
لێبوردەیی و الیەنگرانی لێنەبوردەیی ،لە باوەڕێكی بنەڕەتییەوە
سەرچاوەدەگرێت ،ئەویش روونكردنەوە و دەسنیشانكردنی
ژیان و ئامانجەكانێتی .لەڕوانگەی ئەو كەسانەوە كە باوەڕیان
بە لێبوردەیی نییە ،رۆژی پەساڵن(قیامەت) ،ئامانجی ژیانە
و خەڵك لەم جیهانەدا دەبێت بە جۆرێك بژین ،رزگاریی
و ئاسودەیی رۆژی پەساڵن مسۆگەر بكەن و بۆ گەییشنت
بەو ئامانجەش ،دەبێت پێش هەموو شتێك ،دان بە باوەڕە
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ئایینیەكاندا بنێن ،تاكو لەو رێگایەوە كردەوەكانیان لەبارەگای
خوادا قبووڵبكرێت و رزگاریی و ئاسودەیی رۆحیان مسۆگەر
ببێت ،ئەگینا بە تەنها پابەندبوون بە ئەقڵ و جێبەجێكردنی
فەرمانە ئاكارییەكان ،بەختەوەریی ئەو دنیای مرۆڤەكان
مسۆگەرناكات .هەمیشە جیاوازیی لەنێوان بێباوەڕان و
باوەڕمەنداندا هەیە .باوەڕداران دەچنە بەهەشت و كافرانیش
بە ئاگری دۆزەخ دەسوتێن .هەموو ئەو ئەرگۆمێنتانەی بۆ
داكۆكیكردن لە هەڵنەكردن و لێنەبوردەیی خراونەتەڕوو ،بە
دەوری ئەم تەوەرە سەرەكییەدا دەسوڕێنەوە و هەر لەسەر
بنەمای ئەم باوەڕەش پێكهاتوون .لەم سۆنگەیەوە گرنگرتین
شت الی مرۆڤ لەم جیهانەدا رزگاریی «رۆح»یەتی و هەر
بەو هۆیەشەوە ئاگۆستین دەڵێت(( :ئەگەر بڕیاربێت كەسێك
بە هۆی لەدەستدانی باوەڕەكەی سزای ئاگری هەتاهەتایی
بەسەردا بسەپێرنێت ،وا باشرتە ئەگەر پێویست بكات بیكەن
بە كەسێكی باوەڕمەند ،تا لەو رێگەیەوە ژیانێكی ئەبەدیی
بۆ مسۆگەربكرێت ،دیارە ئەو جۆرە زۆرەملێكردنە كارێكی
پەسەندە ،چونكە بەهەشتی بۆ مسۆگەر دەكات .تەنانەت
ئەگەر ئەو كەسە لەژێر ئەشكەنجەشدا گیانی لەدەستبدات،
ئەو ئەشكەنج و مەرگە بە ب��ەراورد لەگەڵ ئەو ئ��ازار و
ئەشكەنجەی كە لە دۆزەخ��دا ب��ەرەوڕووی دەبێتەوە هیچ
نییە ،چونكە بەهۆی ئەو ئێش و ئازارەوە ،ژیانێكی هەتایی
بۆ مسۆگەر دەبێت .تاك ئەشكەنجە دەدرێ��ت ،تا بچێتە
بەهەشت ،بەدڵنیاییەوە ئازار و ئەشكەنجەی وا زۆر بەنرخە.
لەڕاستیدا پرسیاری گرنگ و بنەڕەتیی ئەوەیە ،ئایا
نامیلكەی لێبوردەیی
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بێباوەڕیی و كوفر ،خراپرت و قێزەونرتە لە بەكارهێنانی زۆرەملێ
بەرانبەر كافران و بیرجیاوازان (و هەوڵدان بۆ گۆڕینی
باوەڕەكەیان)؟ ئایا بەختەوەریی مرۆڤەكان ئەوە ناهێنێت بە
زۆر پابەندی فەرمان و راسپاردە ئایینیەكان بكرێن؟ ئەگەر
بەهای زۆرەملێكردن لە كافران ،زیاتربێت لە بێباوەڕییان ،ئەوا
لەم حاڵەتەدا لۆژیكیرتین كار ئەوەیە ،ناچاربكرێن روو لە
باوەڕە ئایینیەكان بكەن.
كڵێسای مەسیحیی ،وەاڵم��ی «ئ��ەرێ» بەم پرسیارانە
دەداتەوە و پێیوایە تاوانی كوفر و بێئیامنیی ،زۆر خراپرتە لە
زۆرەملێكردن و داسەپاندن بەسەر مرۆڤدا ،كەواتە دەبێت
كافر و بێئیامنەكان ،بەهێزێكی زۆر ناچاربكرێن و بهێرنێنە
سەر رێگەی راس��ت .لەڕوانگەی كڵێساوە كەمتەرخەمیی
لە ئاست تاوانباریی نەیاران ،رێك وەكو ئەوە وایە ،تاوانیان
دەرحەق ئەنجامبدرێت؛ بۆیە سەركوتكردن هۆكارێكە بۆ
رزگاربوونیان لە ئازار و ئەشكەنجەی ئەبەدیی .بە مەبەستی
دژایەتیكردنی ئەم ئەرگۆمێنتانەی كڵێسا ،چەندین ئەرگۆمێنت
لەالیەن بیرمەندانەوە خرانەڕوو.
.1ژمارەیەكیان بۆچوونەكانی كڵێسایان بە راست دەزانی،
بەاڵم دژی ئەوە بوون ،بە زۆرەملێ خەڵكی ناچاربكەن باوەڕە
ئایینیەكان قبوڵبكەن.
.2ژمارەیەكی دیكە لە ئاست بۆچوونەكانی كڵێسادا
كەمتەرخەم و بێالیەن بوون و هیچ هەڵوێستیان نەدەنواند ،لە
هەمانكاتدا دژی ئەوە بوون ،بە زۆرەملێ خەڵكی ناچاربكەن
باوەڕێكی نەیار قبوڵبكەن.
 .3ژمارەیەكیش هەم دژی بۆچوونەكانی كڵێسا بوون،
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هەمیش دژی ئەوە بوون ،بە زۆرەملێ خەڵكی ناچاربكەن بە
باوەڕی نەیار قبووڵبكەن.
لەناو ئەم رەهەندە فكرییانەدا ،ئەوانەی كەمتەرخەم
و بێالیەن بوون بەرامبەر بە باوەڕە ئایینیەكان ،بە ئاسانیی
لەگەڵ پرسی لێبوردەییدا هەڵیاندەكرد .ب��ەڕای ئەوان
لێبووردەیی لەبواری باوەڕە ئایینیەكاندا ،نەك هەر كارێكی
رەوا و پەسەند بوو ،بەڵكو زۆر پێویستیش بوو .كافرەكانیش
كە هەر لەبنەڕەتدا پابەند نەبوون بە باوەڕە ئایینیەكانەوە،
بە دڵنیاییەوە دژی ئەشكەنجە و ئ��ازاردان بوون بەناوی
ئایینەوە ،بەاڵم الی باوەڕداران پرسی لێبووردەیی ئایینی،
پرسێكی ئێجگار ئاڵۆز و ئەستەم بوو .لەڕاستیدا دەبوایە
دژوارترین ئەرگۆمێنتەكان بۆ داكۆكیردن لە لێبوردەیی،
لەالیەن ئەم تاقمەوە خرابایەڕوو .تاقمێك كە لە الیەكەوە
پابەندی باوەڕە ئایینیەكان بوون و لە الیەكیتریشەوە دژی
زۆرەملێ و سەپاندنی باوەڕگەلی ئایینی بەسەر خەڵكانی
تردا بوون.
ئەرگۆمێنتی داكۆكیكارانی پرەنسیبی لێبووردەیی
ه��ەم��وو داكۆكییەكانی س��ەر پرسی لێبوردەیی،
ئەرگۆمێنتێكی سەرەكییان تێدایە ،كە بە چەندین شێوازی
جیاواز دەرخستەكراوە .ئەرگۆمێنتەكە ئەوەیە ،كە دەبێت
باوەڕكردن بە ئایین خۆبەخشانە بێت و هیچ زۆرەملێی تێدا
نەبێت .هێز و زۆرەملێ هەرگیز ناتوانێت باوەڕێكی تەواو و
راستەقینە بێنێتەئاراوە .هەر ئەم ئەرگۆمێنتە بە شێوەیەكی
نامیلكەی لێبوردەیی
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تریش خراوەتەڕوو ،ئەویش ئەوەیە ،كە ئامانجی سەرجەم
ئایینەكان ،رزگاركردنی مرۆڤە و ئەم ئامانجەش تەنها بە
هۆی باوەڕی ئازاد و خۆبەخشانەی ئایینیەوە لەتوانادایە
و هەرگیز بە زۆرەملێ ،ناچاركردنی ویژدانی مرۆڤەكان
رزگاریی و ئاسودەییان بۆ دەستەبەرناكات .باوەڕگەلێك كە
بەسەر مرۆڤدا سەپێرنابن ،هەموویان زۆرەملێ و لەڕووی
ئاتاجییەوەن ،زۆرەملێ و ئاتاجییش ئامرازگەلێك كە لەگەڵ
ئامانجەكانی ئاییندا نایەنەوە .بە كورتی دەبێت بڵێین
ئەرگۆمێنتی دووەم پێیوایە بەكارهێنانی هێز و دەسەاڵت
بۆ رزگاریی مرۆڤەكان بە هیچ ئەنجامێك ناگات و توشی
شكست دەبێت .لەڕاستیدا دەتوانین بڵێین بۆ داكۆكیكردن لە
لێبوردەیی ،دوو ئەرگۆمێنت هەن :یەكەمیان ئەرگۆمێنتێكە
پێیدەڵێین «ئەرگۆمێنتی بنەمایی» و بانگەشەی ئەوە
دەكات ،دینداریی و باوەڕمەندیی ،بە بەكارهێنانی هێز و
زەبر دەستەبەرنابێت ،چونكە باوەڕ شتێكی دەروونیی و
تاكەكەسییە .ئەوی دیكەیان ،كە دەتوانین بە «ئەرگۆمێنتی
ئ��ام�ڕازی��ی» ن��اوی ب��ەری��ن ،ئەرگۆمێنتێكە زۆرەم��ل��ێ و
بەكارهێنانی هێز بۆ گەییشنت بە ئامانجی ئایینی ،واتە
رزگاریی رۆحی مرۆڤ ،بە گونجاو نازانێت.
ئێستاش دەپەرژێینە سەر روونكردنەوەیەكی خێرای
هەندێك لەو ئەرگۆمێنتە گرنگ و سەرەكییانە ،كە ژمارەیەك
لە بیرمەندانی رۆژئاوا ،بەمەبەستی رەتكردنەوەی لێبوردەیی
خستویانەڕوو:
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كاستالیۆن:
كاستالیۆن لە كتێبی «ئامۆژگارییەك بۆ فەرەنسای شڵەژاو»
ئاماژە بەوە دەكات ،هەموو هەوڵە فكرییەكانی ،تەرخانكراوە
بۆ توێژینەوە لەسەر ئەو ناكۆكییە كۆمەاڵیەتییانەی لە
فەرەنسادا روویانداوە ،پێیوایە هۆی سەرەكی ناكۆكییەكان
هەڵنەكردن ،لێنەبوردەیی ئایینی ،هەروەها سەپاندنی
زۆرەملێیە بۆ سەر ویژدانی مرۆڤەكان .كاستالیۆن لەو
باوەڕەدایە زۆرەملێ و داسەپاندن ،دەبێتە هۆی ئەوەی ،كە
نەیارانی بیروباوەڕێك ،زیاتر پێ لەسەر باوەڕەكانیان دابگرن و
درێژە بە ناكۆكییەكانی نێوانیان بدەن.
بەڕای ئەو ،كاسۆلیكەكان تەنها لەبەر ئەوە پڕۆتستانەكان
ئەشكەنجەدەدەن و دەیانكوژن ،كە لەدژی «پاپا» و رێوڕەسمی
«شێوی یەزدانی» و هەندێك پرسی ئایینی ناڕەزایی دەردەبڕن،
تەنانەت لەناو كتێبی پیرۆزیشدا نە راستییان سەملێندراوە ،نە
ڕاستەوخۆ ئاماژەیان پێكراوە .لە الیەكی ترەوە پڕۆتستانەكان
پێیانوایە مەسیح هەمیشە سۆز و خۆشەویستیی فێری خەڵك
ك��ردووە ،س��ەرەڕای ئەوەش خۆیان پێشرت كاسۆلیك بوونە،
بەاڵم بە هۆی رق و كینەیان بەرامبەر كاسۆلیكەكان ،ئازار و
ئەشكەنجەیان دەدەن.
كاستالیۆن جەخت لەوە دەكاتەوە ،جەنگ بە هۆی
داسەپاندنی بیروباوەڕ و لێنەبوردنێكەوە دێتەئاراوە،
كە ه���ەردووال دەرح��ەق بە یەكرت ئەنجامیدەدەن و بۆ
چارەسەركردنی ئەو جەنگ و ناكۆكییانەش ،دەبێت هەردوو
ال واز لەداسەپاندنی بیروباوەڕەكانیان بەسەر یەكرتیدا
بێنن ،بەرامبەر یەكرت سنگفراوان و لێبوردە بن .ئەو لەم
نامیلكەی لێبوردەیی
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ئەرگۆمێنتانەدا بە هیچ كلۆجێك خۆی ناخاتە ریزی هیچ
گرووپێكی ئایینییەوە و زیاتر جەخت لەسەر ئەو خاڵە دەكات،
كە بیروباوەڕی كاسۆلیكەكانیش هاوشێوەی رێبازە ئایینیەكانی
دیكە ،بەو شێوەیە نییە ،كە لەناو كتێبی پیرۆزدا ،هۆكاری
روون و ئاشكرایان بۆ دەسنیشانكرابێت ،بەاڵم رووننییە ئاخۆ
كاستالیۆن پێیوایە كاسۆلیكەكان مافی خۆیانە یان نا ،بەاڵم
دەبێت بەرامبەر هەڵەكانی پڕۆتستانەكان لێبوردە بن یان
ئەوەی ،كە پێیوایە روانگەی ئایینی كاسۆلیكەكان جێی گومانە،
كەواتە نابێت پێداگریی لەسەر ئەوە بكەن ،پڕۆتستانەكان لەو
بوارانەدا كە جیاوازیی بیروڕایان هەیە ،شوێنیان بكەون.
دەتوانین بڵێین ئەرگۆمێنتەكانی كاستالیۆن دوو
بەشن .دەتوانین بەشێكیان بە «ئەرگۆمێنتە بنەماییەكان»
ناو ببەین ،كە پێیوایە بە گشتیی زۆرەملێ و ناچاركردنی
مرۆڤەكان كارێكی نەشیاوە ،بۆیە هەرگیز نە مەسیح و نە
هەڤاڵەكانی ،پەنایان بۆ زەبر و هێز نەبردووە .دەشڵێت
هەرگیز مەسیح كەسی ناچار نەكردووە شوێنی بكەوێت و
خوێندكارەكانی لەوپەڕی ئازادیی ،بە حەز ،ویستی خۆیان
ملیان بە ئەمر و راسپاردەكانی داوە و شوێنی كەوتون.
كەسانێك كە ویژدانی مرۆڤەكان ناچاربكەن كارێك قبوڵبكەن،
نە الیەنگری راستەقینەی مەسیحن و نەدەشتوانن دیرتان
بهێننە سەر ئایینی مەسیح .ئەگەر كەسێك ئازار و ئەشكەنجە
بدرێت ،تەنها بۆئەوەی ببێتە كەسێكی باوەڕدار ،نەك تەنها
جەستەی ،بەڵكو خیانەتیشیان لە رۆحی كردووە .بەشێكیتری
ئەرگۆمێنتەكانی كاستالیۆن «ئەرگۆمێنتگەلی ئامرازی»ین ،بەم
واتایە بەكارهێنانی ئامرازەكانی هێز و دەسەاڵت بۆ گەییشنت
16
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بە ئامانجی ئایین ،بە ناكارا دەزانێت .بەڕای ئەو ،ئامانج و
مەبەستی ب��اوەڕە ئایینیەكان ،شتێكی چاك و خێرە ،بەاڵم
ئامرازەكانی ،واتە هێز و دەسەاڵت ،خراپ و شەڕن.
كاستالیۆن لەم ئەرگۆمێنتانەیدا دەگاتە دوو دەرەنجام:
.1دەبێت هەمیشە لە ئاست بێدینەكاندا لێبوردە بین،
تەنانەت ئەگەر دژیشیان بین ،چونكە ئامرازەكانی هێز و
دەسەاڵت ،ناتوانن بەشێوەیەكی راستەقینە بە ئامانجەكانی
ئایینامن بگەینن( ،واتە باوەڕ و بەختەوەریی ئەو دنیای
مرۆڤەكان)؛ چونكە ئامرازەكانی هێز ،ناتوانن ب��اوەڕی
دەروونیی بهێننەئاراوە.
 .2تەنانەت ئەگەر ئەو خێر و چاكەیەی ،كە لەسایەی
زۆرەملێ و ناچاركردنی مرۆڤەكانەوە دەستەبەردەبێت،
زۆر گەورەتر بێت لە شەڕی بێباوەڕیی و ناكۆكیی ئایینی ،
دیسانەوە بەدەستهێنانی ئامانجێكی باش و پیرۆز لەڕێگەی
ئامرازەكانی «ش��ەڕ»ەوە كارێكی نەشیاوە ،بە واتایەكیتر
هەرچەندە هێشتنەوەی مرۆڤەكان لە كوفر و بێباوەڕیی
و تاوانكاریدا كارێكی خراپ و نابەجێیە ،بەاڵم لەوە خراپرت
ئەوەیە ،كە لە پێناوی رزگاریی و بەختەوەریی ئەبەدیدا،
كەسێك ناچار بە ئەنجامدانی كارێك بكەین.
كاستالیۆن لە ئامۆژگارییەكانیدا بۆ لێبوردەیی ئایینی هەندێك
ئەرگۆمێنتی دیكەشی هەیە ،كە زیاتر الیەنی پراكتیكییان هەیە؛
ئەو دەڵێت لە هەر شوێنێكدا مرۆڤەكان ناچار نەكرابێنت
باوەڕدار بن ،هەمیشە لەو شوێنانەدا ژمارەی باوەڕداران زیاتر
نامیلكەی لێبوردەیی
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بووە لەو شوێنانەی ،كە خەڵكەكەی زۆر ناچاركراون باوەڕبهێنن.
ناچاركردنی خەڵك بۆ پابەندبوون بە كڵێسا ،لەجیاتی ئەوەی كە
وەفاداریی راستەقینە بێنێتەئاراوە ،بە پێچەوانەوە رق ،نەفرەت و
ریاكارییان زیاتر دەكات .دەبێت هەمیشە ئەوەمان لە یادبێت،
هیچ باوەڕێك بە لەناوبردنی خاوەنەكان ،یان برەوپێدەرەكانی
لەناو ناچێت .تاقە رێگەی گونجاوی كڵێسا بۆ دژایەتیكردنی
بێباوەڕان و كافران دوورخستنەوەیانە .ئەگەر كەسێك كافران
و بیرجیاوازەكان بباتە ب��ەردەم پەتی سێدارە و لەناویان
بەرێت ،رەنگە توشی گەورەترین هەڵە بووبێت ،لەڕاستیدا
كریستیانێكی راستەقینەی لەناو بردبێت ،كە لە وەها حاڵەتێكدا
هەرگیز ناتوانێت قەرەبووی ئەو زیانە گەورەیە بكاتەوە ،بەاڵم
ئەگەر كڵێسا كەسێك دووربخاتەوە و لەم كارەشیدا توشی
هەڵە بووبێت ،دیارە ئەم هەڵەیەی قابیلی چاككردنەوەیە،
بۆیە كاستالیۆن دەگاتە ئەو ئەنجامەی تاقە رێگەی گونجاوی
كڵێسا،دوورخستنەوەی بیرجیاوازەكان و كافرانە ،نەك كوشنت و
هەڕەشە لێكردنیان .كاستالیۆن خەڵكی فەرەنسا ،پڕۆتستانە و
یەكێك بوو لە هاوڕێ نزیكەكانی كالڤین ،دواتر چوو بۆ ناوەندی
كالڤینیستەكان ،واتە شاری ژنێڤ و چووە ڕیزیانەوە ،بەاڵم
چونكە كەسێكی ئازادیخواز بوو ،بە هۆی ئازار و ئەشكەنجەكانی
كالڤینیستەكان و لێنەبوردەییان دەرحەق بە نەیارانیان دژیان
وەستایەوە و هەر زوو بە جێیهێشنت .ئەرگۆمێنتەكانی كاستالیۆن
بە گشتیی زۆر بەهێز بوون ،بەاڵم زۆربەیان تەنها لە زاری
قسەكەرێكەوە دەردەبڕدران.
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میشل.دی.ل.هۆپیتاڵ:
كەسێكیتر كە لەبواری لێبوردەیی ئایینیدا شتی زۆری
نوسیوە «میشل.دی.ل.هۆپیتاڵ»ە ،كە سیاسەمتەدارێكی ناودار
و گەورە راوێژكاری فەرەنسا بووە لە سەردەمی حكومەتی
كاترین لەنێوان سااڵنی  1560تا 1568ی زاینیی .كاتێك قسە
لەسەر هۆپیتاڵ دەكەین ،بەرەوڕووی كەسایەتییەكی تەواو
سیاسی دەبینەوە ،كە شەیدای ئایینی كاسۆلیكە .كتێبەكەی
هۆپیتاڵ بە ناوی «سەبارەت بە جەنگ و ئاشتی» ،دەقێكی
تەواو سیاسییە كە روونكردنەوە لەسەر هۆكارەكانی جەنگ و
ئەو میتۆدانە دەكات ،كە كۆتایی بەم جەنگانە دێنن .هۆپیتاڵ
هاوشێوەی زۆرێك لە باوەڕداران ،خوازیاری بەدیهاتنی دوو
ئامانجە  .1:سەقامگیریی و چەسپاندنی ئایینێكی یەكگرتوو.
 .2پێكهاتنی دەوڵەتێكی سەقامگیر و یەكگرتوو.
لەڕوانگەی بیرمەندانی هاوچەرخی هۆپیتاڵدا ،بە
گشتیی ئامانجی یەكەم وەك ئامانجی سەرەكی دەهاتە
ئەژمار ،ئامانجی دووەم پاشكۆی ئامانجی یەكەم بوو ،بەاڵم
هۆپیتاڵ ئامانجی دووەمی بەڕەسەن و ئامانجی یەكەمی
بە پاشكۆی ئامانجی دووەم دادەن��ا .جەختیشی لەسەر
بێهودەیی و بێئاكامبوونی زەب��ر و زۆرەملێ دەك��ردەوە
پێیوابوو ئەگەر ناچاركردنی مرۆڤەكان بەڕواڵەتیش بێت،
هەندێك دەرئەنجامی دڵخۆشكەری لێبكەوێتەوە ،دیسانەوە
شێوازێك نییە كە بتوانرێت لە رێگەیەوە كێشە و ئاڕیشەكان
بە شێوەیەكی راستەقینە چارەسەربكرێن .رووی قسەی
نامیلكەی لێبوردەیی
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ئەرگۆمێنتەكانی هۆپیتاڵ لەو كاسۆلیكانەیە ،كە پێیانوایە
پڕۆتستانەكان كافر و بێدینن و دەبێت بە هەر شێوەیەك
بووە ،بگەڕێرنێنەوە سەر باوەڕە كاسۆلیكییەكەی جارانیان.
هۆپیتاڵ ،تیۆرێكی ئێجگار روون و ئاشكرا سەبارەت
بە باوەڕمەندیی دەخاتەڕوو .ئەو پێیوایە هەموو مرۆڤێك
بۆئەوەی ببێتە كەسێكی ب��اوەڕدار ،دەبێت لە ژیانیدا بە
تەواوەتی داوێنپاك ،بەڕەوشت و شوێنكەوتەی مۆدێلێكی
ب��ااڵی ئاكاریی بێت ،لەڕاستیدا بە هۆی كردوەكانییەوە
بیخوڵقێنێت؛ دەبێت بۆ رێگرتن لە تاوانكاران و گومڕاكان،
لەبری چەك و هێز و زۆرەملێ ،كەڵك لە وشە و ئەرگۆمێنت
وەربگیردرێت.
ب��ەڕای هۆپیتاڵ ،هەرچەند پڕۆتستانەكان شیاوی
تەكفیركردنن ،بەاڵم هۆشداری ئەوەش دەدات ،فەرمانڕەوا
بەتەنها ب��ەرەوڕووی تاكێك ،یان چەند كەسێكی تایبەت
نییە ،بەڵكو سەروكاری لەگەڵ ملیۆنان كەسی دانیشتوی
هەرێمەكەی هەیە ،ئەگەر فەرمانڕەوا خۆشی بەشداریی
لەسەركوتكردنی نەیارە فكرییەكانیدا بكات ،دەستبكاتە
راوەدوونان ،لێپێچینەوە و سەركوتكردنیان ،بە دڵنیاییەوە واڵت
و حوكمڕانییەكەشی لەناودەچێت .فەرمانڕەوا كاتێك دەتوانێت
حوكمڕانییەكەی بە ئاسودەیی و بەردەوامیی مبێنێتەوە ،كە
خۆی لەجەنگە تایفی ،خێڵەكییەكانەوە نەگلێنێت ،هەوڵی
ئاشتكردنەوە و تەباكردنی گروپە دژبەرەكان بدات.
ف��ەرم��ان��ڕەوای سیاسی دەب��ێ��ت س���ەرەڕای خواستی
كاسۆلیكەكان ،مافی سەرجەم پڕۆتستانەكان لە بواری
ئەنجامدانی كار و چاالكییە ئایینیەكان و جۆری پەرستنی خوا،
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گردبوونەوەكانیان رەچاوبكات و ئازادییان بپارێزێت .كەسێك
كە نكوڵیی لە وەها مافێك بكات ،لەڕاستیدا دژی ئاشتییە و
خوازیاری جەنگ و ئاژاوەیە .راییكردنی سیاسەتی ئاشتەوایی
لەالیەن فەرمانڕەواكانەوە ،هەمیشە ئاكامی جەنگەكانە،
تەنانەت شكستەكانیش بە قازانجی فەرمانڕەوای واڵت
دەشكێنێتەوە و دەبێتە هۆی ئەوەی هەموو شتێك بەدڵی
فەرمانڕەوا بچێتە پێشەوە .نابێت فەرمانڕەوا لەخۆیباییببێت
و دڵەڕاوكێی ئ��ەوەی هەبێت ،ئاخۆ وەكو پێویست گوێ
لەفەرمانەكانی رادەگیردرێت یان نا ،بەڵكو دەبێت هەمیشە
بیر لەسەقامگیركردنی ئاشتیی لەنێوان خەڵكانی ژێردەستی
بكاتەوە .ئەگەر ئەو داوا لەخەڵكانی ژێردەستی بكات پێكەوە
ئاشت و تەبا بن و هەموان ناچار بە رەچاوكردنی ئەم پرەنسیبانە
بكات و هەموانیش بە گوێی بكەن ،ئەو فەرمانڕەوایە هەرگیز
شكستناهێنێت .هۆپیتاڵ دەڵێت تەنانەت ئەگەر رەچاوكردنی
بنەماكانی لێبوردەیی لەناو گروپە جودابیرەكانیشدا ،ببێتە
هۆی كەمبوونەوەی هێز و دەسەاڵتی پاشا ،دیسانەوە خێر
و چاكەی حكومەتی تێدایە .بە واتایەكیتر ،ئەگەرچی رەنگە
ئەمجۆرە ئاشتیی ،لێكتێگەییشتنە لە هێز و دەسەاڵتی پاشا
كەمدەكاتەوە ،بەاڵم بەردەوامیی و سەقامگیریی حكومەتی
ب���ەدواوە دەب��ێ��ت .هەرچۆنێكبێت ف��ەرم��ان��ڕەوا لە هەر
بارودۆخێكدا بێت ،ناتوانێت چاو لەو راستییە بنوقێنێت ،كە
دەبێت ئازادیی ئەندێشە و ئازادیی شێوازی پەرستنی خوا
بۆ هەموو مرۆڤەكان بە رەوا بزانێت و رێزی لێ بگرێت و
هەمیشە ئەوەی لەیادبێت ،بێبەشكردنی نەیاران لەو ئازادییە،
وەكو بەندكردنیان وایە ،كەواتە یاسادانەر ،واتە فەرمانڕەوا
كەسێك نییە یاسا بۆ بەندكردنی خەڵك بەكاربێنێت.
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فرانسیسكۆ .دی النۆ:
بیرمەندێكیتر ،كە لەبابەتی لێبوردەیی ئایینی وردبۆتەوە
و باسیكردووە «النۆ»یە  .النۆ لە كتێبەكەیدا بەناوی وتارێك
لەبارەی سیاسەت و میلیتاریزم ،هۆكارەكانی روودانی جەنگ
لەنێوان نەتەوەكان شیدەكاتەوە و پێیوایە تاقە رێگەچارەشی
لێبوردەیی ئایینیە.
بەڕای ئەو ،بوونی ملمالنێ و جەنگە ئایینیەكانی نێوان
خەڵكی نەتەوەیەك ،هێامیەكە بۆ الوازی��ی ئەو نەتەوەیە
بۆ راستكردنەوەی هەڵەكانی خۆی و الیەنی بەرانبەری،
هەروەها ئەوەش دەردەخات ،نەتەوەیەكی ئاوها لە پرۆسەی
خزمەتكردنی ئامانجە یەزدانییەكاندا شكستیهێناوە .بەڕای
ئەو ،دەوڵ��ەت و رێكخراوەكانی ،شتگەلێكن پێوەندییان
بە ژیانی ئەم دنیایەی مرۆڤەوە هەیە .شتێك ،كە دەوڵەت
پێویستی پێیەتی و مافی خۆشیەتی لەهاوواڵتییانی چاوەڕێ
بكات ئەوەیە ،وەفایان بۆی هەبێت و ناشبێت خۆیان لەو
وەفادارییە بدزنەوە ،دەوڵەتیش نابێ ناچاركردن و زۆرەملێ
بەرامبەر بەو كەسانە بەكاربێنێت ،كە پشتیوانیی لێدەكەن.
النۆ پێیوایە دەبێت خەڵكی فەرەنسا واز لەو شەڕ،
ناكۆكیی و دمبەدمە ئایینیانە بێنن ،كە زیاتر لەسەر تەوەری
بابەتە الوەكی و نابنەڕەتییە ئایینیەكان دەخولێنەوە ،دەبێت
لەبواری عیبادەت و پەرستنی خوادا یەكبگرن و یەكگرتوو بن،
ئەگینا هەرگیز چاویان بە بەختەوەریی و رزگاریی ناكەوێت.
بیروڕا سیاسییە باوەكانی سەردەمی النۆ ،دژی هەموو
جۆرە لێبوردەییێكی ئایینی بوون ،مۆڵەتیان بە دەركەوتن
و سەرهەڵدانی هیچ جۆرە باوەڕێكیتری ئایینی نەدەدا،
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چونكە فرەیی باوەڕگەلی ئایینی لەناو دەوڵەتێكدا ،ناكۆكیی
كۆمەاڵیەتی لێدەكەوێتەوە و لەترسی ئ��ەو ناكۆكییە
كۆمەاڵیەتییانەش ،مۆڵەت بە فرەیی و پەرەسەندنی باوەڕە
ئایینیەكان لەكۆمەڵگەدا نەدەدرا .خودی النۆش ئەگەرچی
ب��اوەڕی بە یەكێتیی ئایینی هەبوو ،جەختیشی لەسەر
دەك��ردەوە ،بەاڵم بۆ گەییشنت بەو ئامانجە ،پەنابردنە بەر
هێز و سوپای پ ێ ناڕەوابوو ،چونكە پێیوابوو پەنابردنەبەر
هێز و زەبر ،دەستەبەركردنی یەكێتیی و یەكگرتنی ئایینی
ئەستەمرتدەكات ،هەروەها بەمجۆرە روونكردنەوە دەدات،
كە دیارە مرۆڤی چاك و خراپ لەهەموو كۆمەڵگایەكدا هەن و
نابێت «چاكەكان» بە مەبەستی لەناوبردن و تەفرووتوناكردنی
«خراپەكان» جەنگ دابگیرسێنن ،بەڵكو دەبێت بە پشتبەسنت
بە یاسا بەدوای رێگەچارەگەلێكدا بگەڕێن ،كە بتوانن لە
سایەی ئەو یاسایەدا ،ژیانێكی ئاشتییانە و برایانە بەرنە سەر.
كەواتە وەك دەبینین النۆ پێیوایە دەكرێت بێدین،
دی��ن��دارەك��ان لە ئاشتیی ،تەباییدا بژین و بەمجۆرەش
روونیدەكاتەوە ،كە لەسەردەمی حوكمڕانێتی رۆمانییەكاندا،
كریستیانەكان ژیانێكی ئاشتییانە و برایانەیان لەگەڵ ئەو
كەسانەدا بردۆتە سەر ،كە باوەڕی تەواو جیاوازیشیان هەبووە.
كڵێساكانی ئەو سەردەمە ،بە دەگمەن پەنایان بردۆتە بەر
زەبر و ئەشكەنجە .بەڕای ئەو ،قەناعەتپێكردنی مرۆڤەكان
لەڕێگەی ئاشتیی و ئارامییەوە ،نەك تەنها كاریگەرتر دەبێت،
بەڵكو ئەنجامگەلێكی ئێجگار زۆریشی هەیە (لەوانە :گەشەی
بازرگانیی و پەرەسەندنی تەناهیی و ئاسایشی كۆمەڵگە و...).
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النۆ دەڵێت زۆرەملێ و داسەپاندن ،ناتوانێت باوەڕ
و ئیامنی راستەقینە بێنێتەئاراوە .رەنگە بوترێت زەبر و
دەسەاڵت ،دەتوانێت یەكگرتنی ئایینی بێنێتە ئاراوە ،وەك
چۆن فەرمانی «نانت» لە ساڵی 1685دا بە مەبەستی
یەكگرتنی ئایینی پوچەڵكرداوەتەوە ،واتە لەو باوەڕەدا بووە،
هێز و دەس��ەاڵت خۆی لە خۆیدا بایەخی ب��اوەڕی ئایینی
دەخاتە ژێر پرسیارەوە ،كەواتە ئەگەرچی رەنگە بە رواڵەت
یەكگرتنێكی ئایینی بێنێتەئاراوە ،بەاڵم لەڕاستیدا سەرجەمی
گشتییەتی باوەڕی ئایینی ،كە شتێكی پاكژ و دەروونییە ،بێرنخ
دەكات.
ژان بۆدن:
ژان بۆدن بیرمەندێكی تری سیاسییە ،كە هاوشێوەی
هۆپیتاڵ ،كەسێكی سیاسەمتەدارە .لە كتێبەكەیدا بەناوی
(شەش وتار سەبارەت بە كۆمار) لەڕاستیدا دەیەوێت بە
جۆرێك لەجۆرەكان كۆتایی بە كێشە و دەمەقاڵە ئایینیەكان
بێنێت ،بەاڵم هەرگیز هەوڵی وەاڵمدانەوەی پرسە ئایینیەكانی
نەبووە ،واتە بە گشتیی هیچ خولیایەكی ئاوهای نەبووە.
بەڕای ئەو ،ئایین چونكە یەكگرتن و یەكپارچەیی بۆ
دەوڵەت دێنێتە ئاراوە ،پرسێكی گرنگ و بنەڕەتییە ،بەاڵم
لە هەمانكاتیشدا پێیوایە دەمەقاڵە ئایینیەكان ،تەنانەت
بەهێزترین دەوڵەتیش لە پەلوپۆ دەخەن و لەناوی دەبەن.
پێدەچێت ئەم بۆچوونەی ژان بۆدن ،پاساو بۆ س�زادان و
سەركوتكردنی گروپە ئایینیەكان دێنێتەوە و بە رەوای بزانێت،
بەاڵم ئەو دەڵێت كاتێك خەڵكانی ژێر دەسەاڵتی پاشا لە پرسە
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ئایینیەكاندا ناكۆكییان لەگەڵ یەكدیدا هەیە ،پاشا و حكومەت
بە هیچ شێوەیەك مافی ئەوەیان نییە ،بیر و باوەڕی خۆیان
بەسەریاندا بسەپێنن ،یان الیەنگریی لە گروپ و تاقمێكی
تایبەت بكەن.
بۆدن لە الیەكەوە كێشمەكێشە ئایینیەكان رەتدەكاتەوە،
لە الیەكی دیكەشەوە دوورخستنەوە و راوەدوون���ان و
ئازاردانی گروپە ركابەرەكان بە س �زادان لەقەڵەمنادات.
ئەوەش رووندەكاتەوە ،كە هەوڵدان بۆ ناچاركردنی مرۆڤەكان
بۆ هەڵبژاردنی ئایینێك ،زۆربەی كات رێگە لە سەپاندنی
ئایینێكی گشتیی و یەكگرتوو لە الیەن فەرمانڕەواوە دەگرێت.
فەرمانڕەوای سیاسی بۆ دەستەبەركردنی یەكێتیی و تەبایی،
ئایین ی��ان ئەندێشەیەكی دیاریكراو بەسەر خەڵكانی
ژێردەستیدا دەسەپێنێت ،بەاڵم ئەم شێوازە ،نەك تەنها نابێتە
هۆی باوەڕمەندبوونیان ،بەڵكو تووشی الدانیشیان دەكات.
نابێ فەرمانڕەوا دژایەتی ،یان پشتگیریی هیچ تاقم ،یان
گروپێكی تایبەت بكات .ئەگەر پاشا پشتگیریی الیەنێك بكات،
ئەوە بەو واتایە دەبێت ،كە خۆی ئەندامێكی ئەو گروپەیە،
كەواتە بەمشێوەیە خۆی لە دەمەقاڵ و كێشە ئایینیەكانەوە
دەگلێنێت ،واڵت ،حكومەت بەرەو شەڕ و ئاژاوە دەبات .پاشا
تەنها بە تەقوا و كردەوەی چاك ،دەتوانێت سەرنجی خەڵك بۆ
ئەو ئایینە رابكێشێت ،كە خۆی بە راست و دروستی دەزانێت،
نەك بە هێز ،دەسەاڵت و زۆرەملێ ،كەواتە هیچ فەرمانڕەوایەك
بۆی نییە بیروباوەڕە دەروونیی و ویژدانییەكانی مرۆڤەكان
نادیدە بگرێت ،یان بیەوێت لەناویان بەرێت.
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25

لەسەردەمی بۆدندا ،پشێویی و ئ��اژاوە سەرانسەری
فەرەنسای گرتبووەوە؛ دەسەاڵتی ناوەندیی الواز بووبوو،
سیستمی كارگێڕیی واڵت ،ئێجگار بە الوازیی بەڕێوەدەچوو.
هەر ش��ارە ،یاسای جیاواز و تایبەت بە خۆی هەبوو .بە
دەستپێكردنی شەڕ و گێرمەوكێشە ئایینیەكان ،بارودۆخێكی
نالەبارتر سەریهەڵدا و وای لە فەرەنسا كرد بەتەواوی
لێكهەڵوەشێتەوە .بۆدن لەژێر كارتێكەریی وەها بارودۆخێكدا،
لەالیەكەوە پشتگیریی دەوڵەتی رەها ،سەركەوتوو دەكات و
لە الیەكی تریشەوە پابەندی ئازادییە مرۆییەكانە .لەڕوانگەی
ئەوەوە دەوڵەت بریتییە لە حكومەتێكی یاسامەند ،كە لەگەڵ
یاساكانی رسوشتیشدا بێتەوە و وەها دەسەاڵتێكیش دەبێت
هەمیشەیی و رەها بێت .بەڕای ئەو ،بێجگە لە خوای بەرز
و بااڵ ،هیچ تاكێك بااڵتر لە فەرمانڕەوا نییە ،لەبەر ئەمەش
فەرمانڕەواكان بە ویست و ئیرادەی خوا دێنە سەر كار و وەك
جێگری خوا بەسەر خەڵكدا حوكمڕانیی دەكەن ،هەر لەبەر
ئەمەش ئێمەش رێزیان لێدەگرین .بەڕای ئەو ،هەرچەند
حوكمڕانیی پێویستی بە دەسەاڵتی رەهایە ،بەاڵم نابێت
هەموو دەسەاڵتێكی رەها بە كردەوەیەك لە كردەوەگەلی
یەزدانیی لەقەڵەم بدەین .ئەركی فەرمانڕەوا جێبەجێكردنی
یاساكانی رسوشتە و یاساكانی رسوشتیش ،یاساگەلێكی تەواو
دادپەروەرانەن و دەسەاڵتداران دەتوانن بە یارمەتی ئەقڵ
بیناسن .دەسەاڵتی فەرانڕەوا دواج��ار بە هۆی دەسەاڵتی
یەزدانییەوە سنورداردەكرێت .حكومەتی فەرمانڕەوا لە
كاتێكدا یاسایی و رەوای��ە ،كە لەسەر بنەمای یاساكانی
رسوش��ت (یاساگەلێك كە هەڵقواڵوی ویست و ئیرادەی
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خوان) بەڕێوەبربێت ،بەاڵم پرسیار ئەوەیە ،چۆن دەتوانین
لەوە تێبگەین ،فەرمانڕەوایەك بەگوێرەی یاساكانی رسوشت
حوكمڕانیی دەكات؟ یەكەم ،تێگەییشنت لە یاساكانی رسوشت
ئاسان نییە ،دووەم ،تەنانەت ئەگەر كۆدەنگییەكیش لەسەر
بنەما گشتییەكانی رسوشت ،وەكو دادپەروەریی و راستگۆیی
لە ئارادا هەبێت ،دیسانەوە بیروڕاگەلی زۆر جیاواز سەبارەت
بە شێوەی جێبەجێكردنیان لە ئارادایە .رێگەچارەیەكی ئەم
پرسە هەمان ئەو رێگەیە بوو ،كە هۆبز خستیەڕوو ،ئەویش
ئەوە بوو ،كە تەنها فەرمانڕەوا دەزانێت یاساكانی رسوشت
كامانەن .لەڕاستیدا ئەم رێگەچارەیە حاشاكردنی سەروەریی
یاسا یەزدانییەكان بوو «بۆدن»یش پێیان ڕازیی نەدەبوو،
چونكە یاساكانی رسوشت ،یاساگەلێكن لەخواوە سەرچاوەیان
گرتووە و فەرمانڕەواش دەبێت بۆ رەوایەتیدان بە دەسەاڵتی
خۆی ،تەواو پابەندییان بێت.
لۆك رێگەچارەیەكی دیكەی خستەڕوو .بەڕای لۆك،
یاساكانی رسوشت هەمان یاساكانی خ��وان ،كە لەسەروو
هەموو یاساكانیترەوەن و دەسەاڵتی فەرمانڕەوای سیاسیش،
دەبێت لەچوارچێوەی یاسای رسوشتدا سنورداربكرێتەوە،
دەسەاڵتی فەرمانڕەوای سیاسی ،هەرگیز بابەتە ئایینی و
ئاكارییەكان ناگرێتەوە ،بەاڵم بۆدن ئەو گرژیی و ئاڵۆزییانەی،
كە دەرەنجامی ملمالنێ ئایینیەكانی كۆمەڵگەی سەردەمی
خۆی بوون ،بە شێوەیەكی وەها هەستپێكرد ،كە نەیدەتوانی
رۆڵی حكومەت لە چاودێریكردنی كاروبارە ئایینیەكاندا
بۆ دابینكردنی ئاشتیی و ئارامیی لەبەرچاونەگرین ،بۆیە
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بۆدن لەم روەوە دوو بیروڕای تەواو لێكجیاوازی هەبووە،
لە الیەكەوە دەیەوێت لەبواری ئایینیدا دەسەاڵتی رەها بە
فەرمانڕەوای سیاسی بدات ،لە الیەكی دیكەشەوە دەیەوێت
پرسە ئایینی و ئاكارییەكان لەچوارچێوەی دەسەاڵتیدا
بێنێتەدەرەوە ،تاكو لەم رێگەیەوە فەرمانڕەوا سیاسییەكان لە
بەرامبەر بیروباوەڕی نەیارەكانیاندا لێبوردە و چاوپۆشیكەر
بن .وەكو دواڕاڤەكاریی ،دەبێت بڵێین بۆدن هەرچۆنێكبێت
قەڵەمڕەوی ب��اوەڕ ،لە قەڵەمڕەوی دەس��ەاڵت��ی سیاسی
جیادەكاتەوە ،بەاڵم بەگوێرەی ئەو كاریگەرییە زۆرەی،
كە بارودۆخی كۆمەاڵیەتی بۆدن بەسەر بیركردنەوەیدا
هەیبووە ،نەیتوانیوە وەكو پێویست ئەو لێكجیاكردنەوە
ئەنجامبدات؛ كارێك كە دوات��ر لۆك كردی و قەڵەمڕەوی
ب��اوەڕی بەتەواوەتی لە قەڵەمڕەوی سیاسەت جیاكردەوە
و بەرپرسان و بەڕێوەبەرانی ه��ەردوو قەڵەمڕەوەكەی
لەدەستێوەردانی بواری یەكرتی قەدەغەكرد .كتێبێكیتری
بۆدن ،كە باس لە لێبوردەیی ئایینی دەكات و باشرت لەكتێبی
كۆماریش بیروڕاكانی ئەو لەمبارەیەوە رووندەكاتەوە ،كتێبی
«گفتوگۆ حەوت قۆڵییەكان»ە ،كە ساڵی  1593نوسیویەتی.
ئەم كتێبە گفتوگۆیەكی نێوان حەوت بیرمەندە ،كە هاوڕێی
یەكرتین ،بەاڵم هەركەسەو خاوەنی بیروباوەڕی جیاوازی
خۆیەتی و لەخانوی یەكێكیاندا بەناوی كۆرۆنی لەشاری
ڤێنیز كۆبوونەتەوە .كۆرۆنی كەسێكی كاسۆلیكە و هاوڕێكەی
تری بەناوی ئۆكتاڤ فاگنۆال مەسیحییەكی سەرەتاییە ،كە
لەكاتی بەندكرانیدا لەتوركیا هاتۆتە سەر ئایینی ئیسالم.
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ئانتۆنی كورس كالڤینیستە؛ فرێدریش پودامیكوس الیەنگری
لۆسەرە؛ سالۆمان باركاسیۆس جولەكەیە؛ تۆراڵب باوەڕی
بە خوا هەیە ،بەاڵم بەسەرچاوەبوونی كڵێسای قبووڵ نییە؛
دوا هاوڕێشیان «سێنامی»یە ،كە سەرجەم باوەڕ و رێزگرتنە
دەروونیی و پاگژەكانی دەرحەق بە خوای قبووڵە و بەهایان
بۆ دادەنێت ،تەنانەت ئەگەر بتپەرستیش بێت .لەم كتێبەدا
سەبارەت بە پرسگەلێكی جۆربەجۆر دیالۆگ و وتووێژ لەنێوان
هاوڕێكاندا دروستدەبێت .پرسگەلێكی وەك ئەبەدیبوونی
رۆحی مرۆڤ ،راستییەكانی كڵێسا ،مرۆڤە شەڕانگێزەكان،
تەبایی و پێكەوەژیانی ئاشتییانەی ئایینە جۆراوجۆرەكانی
ناو حكومەت ،كۆمەڵگە ،هەروەها ئەوەش ،كە ئایا ئایینی
لەسەرحەق بوونی هەیە یان نا؟ ئایا ئەم ئایینە لەسەرحەقە،
قابیلی ناسینە یان نا؟ ئایا لێبوردەیی لەبەرامبەر ئایینەكانی
دیكە ،تەنانەت لە كاتێكدا ئەگەری هەڵەبوونی ئەو ئایینەش
لەئارادا هەبێت ،كارێكی باشە؟ هەندێك بابەتی تری لەم
چەشنە .لەكتێبی «گفتوگۆ حەوت قۆڵییەكان»دا بە بێ ئەوەی
الیەنگریی لە هیچ هەڵوێستێكی تایبەتی بكرێت ،هەندێك
قسەوباس دێنە گۆڕێ ،كە ئەرگۆمێنتەكانی هەر كامیان لۆژیك
و جوانیی تایبەت بە خۆی هەیە .ئەم وێناكردنەی ئەو ،كە
وانە جیاوازە ئایینیەكان دەتوانن لە كەشوهەوایەكی برایانە
و دۆستانەدا بخرێنەڕوو ،بە بێ ئەوەی هیچ فشار و زەخت
و هەڕەشەیەك ،ئاڕاستەی گروپێكی دیاریكراو بكرێت،
لەڕاستیدا وەك بەڵگەیەك بۆ داكۆكیكردن لە لێبوردەیی ئایینی
لە قەڵەمدەدرێت.
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بۆدن بە جۆرێك لەجۆرەكان پێیوایە سەرجەم باوەڕی گروپە
ئایینیەكان قابیلی پێكەوە كۆكردنەوەن و لەو باوەڕەشدایە،
هەموو ئایینەكان چارەنوسێكی هاوبەشیان هەیە .بۆدن لە
كتێبی گفتۆگۆ حەوت قۆڵییەكاندا ،فرەچەشنییەكی باوەڕە
ئایینیەكان پیشاندەدات ،كە هەموویان ل��ەڕووی باوەڕی
هاوبەشیان بە خوا ،هەروەها پابەندبوونیان بە ئاكار ،سۆز و
بەزەییان دەرحەق بە یەكرت ،پێوەندییەكی دەروونییان پێكەوە
هەیە .كۆكبوونی بۆدن لەگەڵ هەموو ئایینەكان ،لەڕاستیدا
ئەوە دەگەینێت كە بڵێت باوەڕمەندیی بە خوا -كە بەردی
بناغە و سەرچاوەی هەموو باوەڕە ئایینیەكانە -جەوهەری
سەرجەم ب��اوەڕە ئایینیەكانە ،كەواتە بەهۆی راسپاردنی
سەرجەم باوەڕە ئایینیەكان بە باوەڕێكی بنەڕەتیی ،چیدی
ناتوانین بۆدن بە كەسێك بزانین ،كە باوەڕی بە ئایینێكی
تایبەت هەیە ،بەڵكو باوەڕی بە ئایینێكی گشتیی و هەمەكیی
هەیە ،كەواتە بە پشتبەسنت بەم گریامنە ،لێبوردەیی باسكراو
لە كتێبی گفتوگۆ حەوت قۆڵییەكان شتێك نییە هەڵقواڵوی
كەمتەرخەمیی ،یان دژایەتی و وشكەڕۆیی ئایینی بێت ،بەڵكو
لێبوردەییەكەی ،بە تەواوەتی لەوەوە سەرچاوە دەگرێت ،كە
ئەو ناكۆكیی و جیاوازییە نابنەڕەتییە ئایینیەكان بە كۆمەڵێك
شتی بێبایەخ لەقەڵەمدەدات .ناكۆكیگەلێك كە هەرچەند
لەسەر پرسە سەرەكییەكانی باوەڕە ئایینیەكان نەبوون ،بەاڵم
تا پێش ئەو ،لەناو سیستمی باوەڕە ئایینیەكانی ئایینەكاندا،
گرنگیی یەكجار زۆریان پێدەدرا و هۆكاری چەندین شەڕ و
جەنگ و ئاژاوە بوون.
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پیێر بیل
بیل نوسەر و بیرمەندی پڕۆتستانی فەرەنسی ،خۆی
بە تێڕامان لە بواری لێبوردەیی ئایینیەوە سەرقاڵكردووە.
پرەنسیپی نەگەییشنت بە یەقین ،كە وەك بنەما و بنچینەی
لێبوردەیی ئایینی لێیڕوانیوە ،یەكەمجار لەالیەن جۆن لۆكەوە
خرایەڕوو ،لەالیەن «بیل»ەوە بە هێز و وزەیەكی زیاترەوە
خرایەڕوو و بە دواداچوونی بۆ كرا.
بیل بۆچوونەكانی خۆی لە كتێبێكدا بە ناوی نامیلكەی
لێبوردەیی گشتیی ،لە ساڵی  1686دا نوسییەوە .بیل بە
مەبەستی نەهێشتنی ئەشكەنجەدانی یەكرتی كریستیانەكان،
بناغە و بنەمایەك بۆ گفتوگۆی دام��ەزران��د .ب��ەڕای ئەو،
ناچاركردنی هۆز ،یان نەتەوەیەك كە باوەڕی بە ئایینێكیتر
هەیە ،كارێكی نائاقاڵنەیە و نابێت داكۆكی لێبكرێت .بەڕای
ئەو ،ب��اوەڕی ئایینی رێگەیەكە بەتەواوەتی قەناعەمتان
پێدەكات ،كەواتە مرۆڤ دەبێت بە گوێرەی حەز و ویستی
دەروونیی خۆی ،خوای خۆش بوێت و بیپەرستێت .بەڕای بیل،
باوەڕی راستەقینە بریتییە لە دەربڕینی سۆز و خۆشەویستیی
دەروون��ی��ی ،دەربڕینی رێز و حورمەت بۆ خ��وا ،كەواتە
ناچاركردنی تاك بۆ پەرستنی خوا و ئەنجامدانی كردەوەگەلی
ئایینی ،نەك تەنها بەتەواوەتی نایگۆڕێت بە كەسێكی
باوەڕدار ،بەڵكو بە پێچەوانەوە مرۆڤێكی ریاكار و دژەئایینی
لێ دروست دەكات ،چونكە لە وەها حاڵەتێكدا دەربڕینی سۆز
و خۆشەویستیی بە هۆی ئەو گوشارانەوەیە ،كە لەسەریەتی
نەك ئ��ەوەی كە خوای خۆش بوێت و رێزی لێ بگرێت،
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كەواتە زۆرەملێ و ناچاركردن لە الیەكەوە پەرە بە ریاكاریی
و دوڕوویی مرۆڤەكان دەدات ،لە الیەكی دیكەشەوە باوەڕی
ئایینی رەسەن لە بنەڕەتەوە ریشەكێشدەكات.
دژایەتیكردنی بیل لەگەڵ پەنابردنە بەر زۆرەملێ بە
مەبەستی چاكسازیی ئایینی ،تەنها لەبەرئەوە نییە ،كە
ئەمجۆرە شێواز و كردەوانەی بە نائەقاڵنی دەزانی ،بەڵكو
بەڕای ئەو ،بە پشتبەسنت بە دەقی «كتێبی پیرۆز»یش ئەم
كردەوانە هیچ رەوایەتی و بایەخیان نییە .ناچاركردنی
مرۆڤەكان بۆ گۆڕینی ئایینەكەیان بە هیچ كلۆجێك لەگەڵ
رۆحی ئێنجیلدا نایەتەوە .ئەو پێیوایە ئامۆژگاریی ،دڵسۆزیی،
نیەتپاكی و هەندێك ئەدگاری تری لەم چەشنە ،فەرمانی
مەسیحن و ئەمجۆرە فەرمانانەش لەگەڵ زۆرەم��ل��ێ و
ناچاركردنی مرۆڤەكان بۆ گۆڕینی ئایینەكەیاندا نایەتەوە،
هەروەها دەڵێت ئەگەر ناچاركردنی مرۆڤەكان بۆ گۆڕینی
ئایینەكەیان كارێكی رەوا و شیاو بێت و كتێبی پیرۆزیش دانی
پێداناوە و بەرگریی لێكردووە ،كەواتە بە پشتبەسنت بە كتێبی
پیرۆز ،دەبوایە ئەشكەنجەدانی كریستیانە سەرەتاییەكانیش
لەالیەن رۆمانییەكانەوە ،بە كارێكی رەوا بزانرێت .بەڕای بیل،
هەرچەند دەقەكانی كتێبی پیرۆز لە هەناوی مەسیحییەتەوە
هەڵقواڵون و كریستیانەكانیش بەوپەڕی دەستپاكیی و
راستگۆییەوە كۆیان كردوونەتەوە و گومان لە راستییان
ناكرێت ،بەاڵم ئەو ،ئاماژە بە هەندێك كێشەی وەك راڤە
جۆراوجۆر ،تەنانەت دژبەیەكەكانی سەر دێڕێكی كتێبی
پیرۆز دەكات ،هەروەها ئاماژە بە جیاوازیی نێوان رستەكانی
خودی كتێبی پیرۆز دەكات ،كە هەندێكجار بە دژی یەكدیی
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دێنە بەرچاو .بەهۆی وەها كێشەگەلێكەوە بیل ئەم پرسیارە
دەكات ،كە چۆن دەتوانین بە حەقیقەت بگەین؟
لەڕاستیدا بیل هەوڵی دۆزینەوەی میتۆدێكی دەدا ،كە
بەرەو مەنزڵگەی حەقیقەت پەلكێشی بكات .وەاڵمیشی
پشتبەستنە بە ئەقڵ ،بە پشتبەسنت بە ئەقڵ ئەم پرسە
چارەسەردەكات .بەڕای ئەو ،ئەقڵ شتێك نییە لەگەڵ یان
لە دژی فەرمان و راسپاردەكانی خوا بێت ،بەڵكو لەڕاستیدا
هێامی خودی خوا و چەسپێنەری فەرمانەكانێتی .ئەركی
دەسنیشانكردنی راس��ت و ناڕاست لە سەرشانی ئەقڵە،
تەنانەت تاقە پێوەری تێگەییشنت لە كتێبی پیرۆز ،راست و
ناڕاستیی ئەمەش ،لەسەرشانی ئەقڵە .دەشڵێت كتێبی پیرۆز
دەبێت بەپێی بنەماگەلی ئەقاڵنیی (ئەقڵی رسوشتیی)،
لۆژیك راڤە بكرێت و لەسەر بنەمای بەڵگەگەلی راست و
باوەڕپێكراو مانای لێكبدرێتەوە .هەرجۆرە لێكدانەوە ،یان
راڤەكارییەك لەگەڵ ئەقڵ و ویژدانی مرۆڤدا نەیەتەوە،
نادروست و هەڵەیە و كەواتە كەس بۆی نییە بەبێ پشتبەسنت
بە ئەقڵ و لۆژیك ،بانگەشەی ئەوە بكات ،بیروباوەڕەكانی
باشرت و بایەخدارتر لە هی خەڵكیترن .بەڕای ئەو ،هەر
بیروباوەڕێكی ئایینی ،كە بە پێوەری ئەقڵ هەڵسەنگێندرا و
رەتكرایەوە ،دەبێت وەك پرسێكی پوچەڵ مامەڵەی لەگەڵدا
بكرێت ،كەواتە ئەگەر رستەیەكی كتێبی پیرۆز هانی مرۆڤ
بدات بۆ ئەنجامدانی كارێكی دژی ئەقڵ و ئاكار ،ئەوە
باوەڕپێكراو نییە ،یان النیكەم دەبێت بڵێین ئەو رستەیە بە
دروستیی راڤە و لێكدانەوەی بۆ نەكراوە.
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هەرچەند بە ب��اوەڕی بیل ئەقڵ وەك ئامڕازێك بۆ
دۆزینەوەی راست و ناڕاست ،پلەیەك لە سەرووی وەحی
و كتێبی پیرۆزەوەیە ،بەاڵم ئەقڵیش بەدوور لە خلیسكان و
هەڵەكردن نابێت .ئەو پێیوانەبوو لەڕێگەی ئەقڵەوە بتوانرێت
لە هەموو روویەكەوە و لە هەموو بوارێكدا بە «یەقین»ی
تەواوەتی بگەین .بە تایبەت لەبواری ئاییندا پێیوانەبوو
بتوانرێت هەموو پرسە پێوەندیدارەكان بە ئایینەوە ،ئەقاڵنی
و «یەقینی» بكرێن .لەڕاستیدا پێدەچوو بەدەستهێنانی
رێگەیەكی دڵنیا بۆ دۆزینەوەی حەقیقەت زۆر ئەستەمرت و
تەنانەت مەحاڵرت بێت.
كەواتە بیل روونرت و بەڵگەمەندتر لە نوسەرانی پێش
خۆی ،نەگەییشنت بە یەقین ،وەك پرەنسیپێك رووندەكاتەوە،
كە مرۆڤ ناچارە دانی پێدا بنێت ،بە پرەنسیپێكی بنەڕەتیی
دەزانێت بۆ لێبوردەیی فكریی .بیل لەو ب��اوەڕەدا بوو،
رسوشتی مرۆڤ وایە ،كە بە تەواوەتی ناتوانێت حەقیقەت
بناسێت ،بەڵكو هەمیشە تەنها بەشێكی دەناسێت ،كەواتە
بەردەوام ناسینێكی كەموكوڕی هەیە .ئەو پێیوایە بە تەنها
بیری لێبوردەیی ،گرفتی نەگەییشنت بە یەقین چارەسەردەكات،
بەاڵم بیری لێنەبوردەیی كاتیك بەرەوڕووبووی ئەم گرفتە
دەبێتەوە ،الواز دەبێت و كارایی خۆی لەدەستدەدات،
كەواتە بەراوردكردنی ئەم دوو تیۆرە ئەوە دەردەخ��ات،
گرفتەكانی تیۆری لێنەبوردەیی بۆ بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ
جیاوازییە فكریی و ئایینیەكان ئێجگار زیاترە .بەڕای بیل،
بوونی جیاوازیگەلی ئایینی شتێكی حاشاهەڵنەگرە .مرۆڤێك
كە لە واڵت یان سەردەمێكی جیاوازدا دەژی ،شتێكی ئاساییە
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ئەگەر بە شێوەگەلی جۆراوجۆر و بە راڤەگەلی جۆراوجۆ ر
لە حەقیقەتە ئایینیەكان تێبگات .بوونی ئەم جیاوازییانە
شتێكی سەرسووڕهێنەر نییە ،بەاڵم ئەشكەنجەو كوشتوبڕی
مرۆڤەكان بۆ یەكرتیی ،بەهۆی بوونی ئەم جیاوازییانەوە زۆر
سەرسووڕهێنەرە.
بیل داكۆكی لە مافی ویژدانی مرۆڤەكان دەكات و پێیوایە،
مرۆڤ بە گشتیی هەموو هەوڵی خۆی دەخاتە گەڕ بۆ ناسینی
حەقیقەت ،بەاڵم ئەگەر كەسێك پاش هەموو هەوڵەكانی
نەیتوانی حەقیقەت بناسێت ،بە دڵنیاییەوە شایستەی سزادان
نییە .بیل هەرچەند بەتەواوەتی داكۆكی لە مافی مرۆڤەكان
دەكات ،بەاڵم ئەوەشی لەبیرنەكردووە ،كە رەنگە ویژدانیش
توشی هەڵە و الدان ببێت ،بەاڵم چونكە ویژدان ئەوپەڕی
هەوڵی خۆی بۆ ناسینی حەقیقەت خستۆتەگەڕ ،كەواتە
ئەگەر توشی هەڵەش ببێت ،نابێت بە تاوانبار بزانرێت.
بەڕای بیل ،ناتوانرێت بیركردنەوەی مرۆڤ بەند بكرێت،
لەڕاستیدا بیركردنەوەكانی هەموو تاكێك بەجۆرێك لەجۆرەكان
تەنها لە كۆنتڕۆڵی خۆیدایە .ئەو دەڵێت ئەگەر هەموو
مرۆڤەكان بتوانن هاودڵ و هاوبیری یەكدیی بن ،بە تایبەت
ئەگەر لە ب��واری ب��اوەڕە ئایینیەكاندا ،ه��اوەڵ و پشتیوانی
یەكدیی بن ،ئەوە شتێكی زۆر باشە ،بەاڵم هەمیشە بە هۆی
نەزانیی ،خەسڵەتە مرۆییەكان و چەندین هۆكاری دیكەشەوە،
وەها تەبایی و هاودڵییەكی گشتیی شتێكی مەحاڵ دەبێت.
توانای ناسینی حەقیقەت لەالیەن مرۆڤەكانەوە هەمیشە
مەرجدار و سنوردار بووە ،دیارە لەڕوانگەی ئەویشەوە ئەم
نامیلكەی لێبوردەیی
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كەموكوڕییانە ،بەشێكن لە رسوشت و كرۆكی مرۆڤ ،بوونی
ئەم كەموكوڕییانەش رێگرن لەبەردەم تەبایی و هاودەنگیی
گشتیدا .ئەو پێیوایە ناسینی كەموكوڕییەكانی ،مرۆڤ و ئەوەی
كە ئەم كەموكوڕییانە بەشێكن لەرسوشتی مرۆڤ ،تاڕادەیەكی
زۆر وادەكات ،باوەڕمەندیی بە لێبوردەیی بەشتێكی زەرووریی
بێتە ئەژمار ،كەواتە لێبوردەیی ،شێوازی لۆژیكی ،دەرئەنجامی
ئاكارییانەی راستییەكە و ئەو راستییەش ئەوەیە ،كە مرۆڤ
بوونەوەرێكی ناتەواوە ،هەرگیز ناتوانێت بانگەشەی گەییشنت
بە یەقینی تەواوەتی بكات .بەڕای بیل هیچ كەس و گروپێكی
ئایینی ،بە هیچ شێوەیەك ناتوانێت بەدڵنیاییەوە الفی ئەوە لێ
بدات ،حەقیقەت بە تەواوەتی الی ئەوە .وەك چۆن تێگەییشتنی
مرۆڤەكان بۆ حەقیقەتێك جیاواز و ج��ۆراوج��ۆرە ،گروپە
ئایینیەكانیش جۆراوجۆر و جیاوازن .كڵێسای كاتۆلیك بانگەشەی
ئەوە دەك��ات ،تاقە كڵێسای لەسەرحەقە ،بەاڵم ب��ەڕای بیل
كاسۆلیكەكان هەرگیز لەچاو پڕۆتستانەكان لەسەرحەقرت نین.
ئەگەر كڵێسای كاسۆلیك تاقە كڵێسای لەسەرحەق بێت ،كەواتە
هەموو ئەوانی دیكە ناحەقن ،ئەگەر ئەوانی دیكەش ناحەقن،
كەمرتین دەرەنجام ئەوە دەبێت ،كە ئازار و ئەشكەنجەدانی
گروپەكانیتر رەوا و رێپێدراو دەبێت .هیچ باوەڕێك لەچاو
باوەڕەكانیتر ،باشرت و لەسەرحەقرت نییە .ئەو پێیوایە ئەگەر
هەر كەسەو تەنها خۆی لەسەرحەق بزانێت و پێی وابێت یەقین
بەتەنها الی ئەوە ،هەم كاسۆلیكەكان و هەمیش پڕۆتستانەكان
دەبێ رێگەی جەنگ و ملمالنێ بگرنە بەر ،لەڕاستیدا بەئاسانیی
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ئازار و ئەشكەنجەی یەكرتیی بدەن ،بۆیە هەر كاتێك هەركام
لەو دوو گرووپە دەسەاڵتی زیاتری بەدەستبهێنایە ،رێگەی
بەخۆی دەدات ئەویدی ئەشكەنجە بكات.
بەڕای بیل ،گەیشتنی مرۆڤ بە یەقین ،مەحاڵە یان الی
كەم زۆر ئەستەمە و بەدەگمەن روودەدات ،بەاڵم ئەو بە هیچ
شێوەیەك كەسێكی گومانكار نییە ،بۆیە پێیوایە ئەو ئەستەمییە
بە ویژدانی تاكەوە دەبەستێتەوە .بیل لەو باوەڕەدایە حەقیقەتی
رەها بوونی هەیە ،بەاڵم نەك بەتەنها لەبەرئەوەی كە مرۆڤ
بیناسێت ،بەڵكو لەبەر ئەوەی كە مرۆڤ بەدوایدا وێڵبێت و
هەوڵی بەدەستهێنانی بدات .حەقیقەتی رەها بۆ ئەوە هاتۆتە
ئ��اراوە ،مرۆڤ بەدوایدا بچێت و خواش مرۆڤی لەبەرئەوە
خولقاندووە ،لە قواڵیی دڵەوە خۆی بۆ دۆزینەوەی حەقیقەتی
رەها تەرخانبكات ،كەواتە مرۆڤ هەمیشە بەدوای حەقیقەتی
رەهادا وێڵە و هەرگیزیش بۆی نییە بڵێ ئەو حەقیقەتەی كە
بۆی دەركەوتووە ،دواحەقیقەت و حەقیقەتی رەهایە.
ئەم پابەندبوونە بۆ گەڕان و بەدواداچوون بۆ دۆزینەوەی
حەقیقەت ،هەمان ئەو شتەیە ،كە بیل بە ویژدان ،یان زەمیری
تاك ناودێری دەكات .پێزانینی ویژدانی تاك بریتییە لەپێزانینی
هەموو هەوڵە دڵسۆزانەكانی بۆ بەدەستهێنانی حەقیقەت،
هەرچەند بەڕای بیل ئەم هەواڵنە بەردەوام بێئاكام دەبن،
بەاڵم هەر چۆنێكبێت ،دەبێت رێز لە هەوڵ و ماندووبوونی
هەموو ئەو كەسانە بگیردرێت ،كە بەدوای حەقیقەتی رەهادا
دەگەڕێن.
بەڕای ئەو ،ئەگەر باوەڕێكی لێبڕاوانە و جێگیر لەئارادا
هەبێت ،لەم حاڵەتەدا الدان لێی ،بە بیدعەت و بێدینیی لەقەڵەم
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دەدرێت و دیارە ئەو الدانەش بە تاوان دەژمێردرێت ،بەاڵم ئەو،
ئەگەری بوونی باوەڕگەلی لێبڕاوانە و جێگیر بۆ ژمارەیەكی
كەمی پیاوچاكان نەبێت ،كە ناسینیان بۆخەڵكانیتر زۆر ئەستەم
و دژوارە ،بۆ ئەوانی دیكە بە مەحاڵی دەزانێت ،بەو دەرئەنجامە
دەگات ،ویژانی تاك ،كە تاقە پێوەری حەقیقەتە ،لە هەوڵەكانیدا
بۆ دۆزینەوەی حەقیقەت ،بە هۆی هەڵبژاردنی رێگەگەلی
ج��ۆراوج��ۆرەوە ،جیاوازە ،كەواتە وەك زەرورەتێك بیدعەت
و جودابیریی دێنێتەئاراوە ،هەر لەم رووەش��ەوە ئازاردانی
بیدعەتكاران بێسو د و ناڕەوایە .ئەگەر بیدعەتكاریی ببێتە هۆكار
و بەڵگەیەك بۆ رەوایەتیی ئەشكەنجەدان ،كەواتە هەر گروپێك
بۆی هەیە گروپەكانی دیكە ئەشكەنجە بكات ،چونكە هەموو
گروپێك لە روانگەی گروپەكانیترەوە بیدعەتكار و بیرجیاوازە.
ئەگەر خوا فەرمانی دەركردبێت بیدعەتكاران ئەشكەنجە
بكرێن ،لەو حاڵەتەدا ئەشكەنجەی بیدعەتكاران كارێكی رەوا
و شیاوە ،چونكە ویست و ئیرادەی خوای تێدایە ،بەاڵم ئەم
حوكمە شمشێرێكی دوودەم��ە ،كە هەم بەكەڵكی دینچاكان
دێت و هەمیش بەكاری چەوتبیران و گومڕایان ،چونكە
هەردووكیان پێیانوایە حەقیقەتی خوایی دەناس ن و لەسەرحەقن.
ئەگەر خوا فەرمانی دەركردبێت ،كە دەبێت مرۆڤەكان ئازار و
ئەشكەنجەی بیدعەتكاران بدەن ،لەڕاستیدا هەر بەپێی ئەو
حوكمە رایگەیاندووە كە بیدعەتكارانیش دەتوانن دینچاكان و
باوەڕداران ئازار و ئەشكەنجە بدەن .وەها فەرمانێك ئەو مۆڵەتە
بە دینچاكان ،ب��اوەڕداران ،هەروەها بیدعەتكارانیش دەدات،
كە سەربەست بن لە ئازار و ئەشكەنجەدانی یەكرت .بەڕای بیل
دەرئەنجامی لێبڕاوانەی وەها حوكمێك تەنها ئەوە دەبێت:
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«هەموو ئەو كەسانە ئەشكەنجە بدە ،كە پێتوایە بیدعەتكارن».
بیل بەو ئەنجامە دەگات ،وەها فەرمانێك لەڕووی ئاكارییەوە
دروست نییە ،كەواتە وەها قسەیەك یان هەرگیز نەكراوە ،یان
مەبەستەكەی ئەوە نەبووە .كەسێك كە خەڵكیتر بە بیدعەتكاریی
و بێدینیی تاوانباردەكات ،لەڕاستیدا باوەڕی بە پرەنسیپێكی
تایبەت بە گروپەكەی خۆی هەیە و دیارە ئەو پرەنسیپەش بە
بناغە و كۆڵەكەیەك بۆ ئایین دەزانێت و بە پێچەوانەشەوە الیەنی
بەرامبەر هەر لەبەر هۆكارگەلی هاوشێوە ،بنەما ئایینیەكانی ئەو
بە بێدینیی و بیدعەتكاریی تاوانبار دەكات.
ب��ەڕای بیل ،دواچ��ارەس��ەری ئ��ەم ش��ەڕ و مالنێیانە،
گەڕانەوەیە بۆ ئەو بەشەی ئایین ،كە لەنێوان هەموو
ئایینەكاندا هاوبەشە .ئەو بەشەی ئایین ،كە جێی ناكۆكییە،
بەتەنها تایبەت بە گروپێكە ،كەواتە ناتوانرێت بە بەشێكی
بنەڕەتیی و بنچینەیی ئایینی مەسیحییەت لەقەڵەمبدرێت،
بەاڵم ئەو بەشەی ،كە كۆدەنگیی هەموو ئایینیەكانی لەسەرە،
لەڕاستیدا بە بناغەی باوەڕ دەژمێردرێت و دەتوانێت هەموان
بە ئاشتیی و تەبایی لە دەوری یەك كۆبكاتەوە .بەدەر
لەم دۆخە ،هیچ رێگەیەك بێجگە لەتۆقاندن ،ترساندن و
ئەشكەنجە نامێنێتەوە .ویژدانی مرۆڤ دوا دادگای تاكە و
هەموو مرۆڤێك لەسەریەتی حەقیقەت بناسێت .مرۆڤەكان
نابێت و ناتوانن رێبەری ئایینی ،یان پاشای واڵتەكەیان بە
گەرەنتییەكی دڵنیا بەخشی بۆ راستیی كردەوە و باوەڕەكانیان
بزانن ،بەڵكو دەبێت هەر كەسەو بە گوێرەی تێگەییشتنی
ویژدانی خۆی ،ئەو شتانە ئەنجامبدات ،كە پێیوایە الی خوا
راست و دروسنت.
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جۆن ستیوارت میل
چەمكی لێبوردەیی لە ئەندێشەی «میل»دا گەییشتە
ترۆپك .میل بەهێز و وزەیەكی زیاترەوە ،هێڵە كێرشاوەكانی
جۆن لۆك سەبارەت بە لێبوردەیی درێژە پێدا و زۆربەی ئەو
سنورانەی وەال نا ،كە لۆك بۆ چەمكی لێبوردەیی دەسنیشانی
كردبوون.
لەڕوانگەی میلەوە تاقە پاساو بۆ دەستێوەردان و
سنورداركردنی ئازادیی و لێنەبوردەیی ئەوەیە ،كە بە هۆی ئەو
كردەوانەوە ئازادیی ئەوانی دی بكەوێتە بەردەم مەترسییەوە.
میل لە «نامیلكەی ئ��ازادی»دا ئەوە زیاتر رووندەكاتەوە،
كە ئەگەر حكومەتێك بە مەبەستی سەركوتكردنی باوەڕی
نەیاران ،تەنانەت پشتگیریی رای گشتیشی لەگەڵدا بێت،
دیسانەوە بۆی نییە نەیارە فكرییەكانی سەركوتبكات .باشرتین
و خراپرتین حكومەتەكان ،مافی ئەوەیان نییە بە كەڵكوەرگرتن
لە زەبر و هێز ،بیروباوەڕەكان سەركوتبكەن .وەها كردەوەیەك
خۆی لەخۆیدا رووخێنەرە ،تەنانەت ئەگەر بە رەزامەندیی
رای گشتیی ئەنجام بدرێت ،زیانەكەی زیاتر دەبێت.
ئەگەر هەموو تاكەكانی مرۆڤ ،باوەڕێكی یەكچەشنیان
هەبێت ،تەنها یەك كەس لەناویاندا باوەڕی جیاوازی هەبێت،
هەوڵدانیان بۆ سەركوتكردنی ئەو تاقە دەنگە ،كارێكی
ناڕەوایە .وەك چۆن ئەگەر ئەو تاقە كەسەش هێز و توانای
سەركوتكردنی باوەڕی هەموو خەڵكیتری هەبوایە و ئەو
كارەی بكردایە ،ئەویش توشی كارێكی ناڕەوا بووە .بەڕای
ئەو ،ب��اوەڕی تاكەكان وەكو سامان و دارای��ی تاكەكەسی
نییە ،كە ئەگەر كەسێكی لێ بێبەش بكەیت ،زیانەكەی بە
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تەنها بەر ژمارەیەكی كەم بكەوێت ،بەڵكو زیانی لەناوبردنی
ئەندێشەیەك هەموو مرۆڤایەتی بەگشتیی دەگرێتەوە،
هەم نەوەكانی داهاتوو ،هەمیش نەوەكانی هاوچەرخ
زەرەرمەند دەبن ،چونكە ئەگەر كپكردن و سەركوتكردنی
باوەڕێك لەڕێگەی زەبر و زەنگەوە رەوا بێت ،لەوحاڵەتەدا
كەسی نەیاری ئەو ب��اوەڕە ،ئەگەری سودمەندبوون لەو
حەقیقەتەی لەدەستداوە ،ئەگەریش هەڵەبێت ،دیسانەوە
نەیاران زیانیان بەركەوتوە ،چونكە لەسایەی دیالۆگەوە
راستی و حەقانییەتی باوەڕەكانی ئەوان روونرت و ئاشكراتر
دەبوو .میل لە رەتكردنەوە و لەناوبردنی ئەندێشەیەكدا
سێ گریامنە دەخاتەڕوو ،دەڵێت لە هەر سێ گریامنەدا
لێنەبوردەیی بەرامبەر باوەڕێكدا كارێكی هەڵەیە .لە هەموو
ئەم گریامنانەدا میل پێیوایە نەیارانی باوەڕێك ،هەموویان
كەسانی پاكداوێن و دروستكارن و تەنها بەگوێرەی تەقوا و
باوەڕە پاگژەكەیانەوەیە ،كە هەوڵدەدەن رێ لە پەرەسەندنی
بیروباوەڕێك بگرن ،كە بە زیانبەخشی دەزانن .
گریامنەی یەكەم ئەوەیە ،كە ب��اوەڕی جێی ناكۆكیی،
باوەڕێكی دروستە؛ ،میل بە پشتبەسنت بەو پرەنسیپەی ،كە
هەموو مرۆڤێك دەشێت هەڵەبكات ،بەمجۆرە روونكردنەوە
دەدات ،كە دەبێت هەموان ئامادەی گوێگرتن لە بیروباوەڕی
نەیارەكانیان بن .ئەگەر كەسێك ئامادە نەبێت گوێ لە
بیروباوەڕێك بگرێت ،لەبەر ئەوەی ،كە دڵنیایە لەپوچەڵبوونی،
لەڕاستیدا پییوایە ئەو دڵنیاییەی «دڵنیایی رەها»یە .كەسانێك
كە دەرحەق بە باوەڕی نەیارەكانیان لێبوردەیی نانوێنن و
نامیلكەی لێبوردەیی
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دەیانەوێت بە زۆر لەناوی بەرن ،لەڕاستیدا بە شێوەیەكی
پێشوەخت خۆیان بە كەسانێك دەزانن ،كە هەرگیز تووشی
هەڵە نابن .ئەمانە بە گەڕانەوە بۆ مێژوو دەتوانن بەئاسانیی
لەوە تێبگەن ،كە چۆن حەقیقەتێكی نەگۆڕ و جێگیر بە
درێژایی سەدە و سەردەمەكان ،گۆڕانی بەسەردا هاتووە و
زۆرێك لەو بیروباوەڕانەی ،كە لە رابردودا وەك حەقیقەتی
رەها سەیركراون ،ئەمڕۆ چیدی پوچەڵبوونەتەوە ،زۆرێك لەو
بیروڕایانەش ،كە ئەمڕۆ سەملێندراون لەوانەیە لە داهاتوودا
رەتبكرێنەوە .میل دەڵێت زۆرێك لەو بیروباوەڕانەی وەك
بیروڕاگەلی نەگۆڕ و چەسپاو لەقەڵەمدەدرێن ،بە هەلومەرجی
ژینگە و چواردەورەوە بەسرتاونەتەوە ،بەو واتایەی ،چونكە لە
فاڵن شوێن ،یان فاڵن واڵت لەدایكبوون ،فاڵن بیروباوەڕمان
قبووڵكردووە ،ئەوە لە كاتێكدایە دەكرا پرسەكە بەشێوەیەكی
دیكە بێت؛ واتە ئەگەر لەشوێن یان واڵتێكیتردا لەدایكبوونایە،
هەندێك بیروباوەڕیترمان قبووڵدەكرد .هەموو ئەم بەڵگە و
هێامیانە ئەوە دەسەملێنن ،كە نابێت مرۆڤەكان بەهۆی یەقین
و دڵنیابوون لە باوەڕەكانیان ،باوەڕی ئەوانیدی سەركوتبكەن،
چونكە لەوانەیە رۆژێ��ك دابێت باوەڕەكانی ئەوانیش
رەتبكرێنەوە.
میل زیاتر روونیدەكاتەوە و دەڵێت نەیارانی لێبوردەیی و
ئازادیی بیروباوەڕەكان ،رەنگە لەدژایەتی لەگەڵ بۆچوونەكەی
ئەودا بڵێن ،كاتێك ئێمە رێگریی لە باڵوبوونەوەی باوەڕێكی
هەڵە دەكەین ،خۆشامن ب��ەدوور لەهەڵە نازانین ،بەاڵم
دەكرێت هەموو كەسێك هەڵەبكات و توانای هەڵسەنگاندنیان
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بە ئێمە بەخشیوە ،تا كەڵكی لێوەربگرین .ئەگەر بڕیار بێت
هەر كەسێك لەبەرئەوەی ،كە رەنگە باوەڕەكانی هەڵەبن،
لەوە برتسێت نەكا ك��ردەوەی هەڵە ئەنجام بدات ،كەواتە
نابێت هیچ كەس بە كردەوە ،ئەركی ئەو بەرپرسیارێتییانەی
ناو كۆمەڵگە بگرێتە ئەستۆ ،كە قبووڵیكردون.
بەڕای میل ،تاقە مەرجێك كە دەتوانرێت لە سایەیدا
باوەڕێك بە راست و دروست بزانرێت ئەوەیە ،كە دەبێت
ئەو باوەڕە چەندین قۆناغی تاقیكردنەوە لەالیەن نەیارانیەوە
تێپەڕێنێت ،بە سەركەوتوویی رزگاری بێت ،پووچەڵ یان
رەتنەكرێتەوە ،تا كاتێكیش پوچەڵ نەكراوەتەوە ،گومان
لە راست و دروستیی ئەو باوەڕە ناكرێت و بایەخی وەك
خۆی دەمێنێتەوە ،كەواتە دەبێت هەمیشە لە ئاست باوەڕی
نەیاراندا لێبوردەیی بنوێرنێت ،تا لەڕاستیی باوەڕەكانی خۆمان
دڵنیابین .لەڕاستیدا ئەو بیروباوەڕانەی ،كە ئەمڕۆ پتەوترین
بناغە و بنچینەیان هەیە ،هەمیشە ئامادەیی ئەوەیان تێدایە
خۆیان لەبەردەم رەخنە و شیكردنەوەی هەموو خەڵكی
دنیادا دابنێن و بانگهێشتی نەیاران و نكوڵیكاران بكەن ،كە
ئەگەر توانییان بە بەڵگە پوچەڵیی و بێبایەخییان دەربخەن.
ئەگەر وەها بانگهێشتێك قبووڵنەكرا ،یان هەوڵی ركابەران
هیچ ئەنجامێكی نەبوو-ئەگەرچی هێشتا مەودایەكی زۆرمان
لەگەڵ لوتكەی یەقیندا هەیە-بەاڵم النیكەم ئەوە دەزانین ،كە
هەموو ئەو شتانەمان ئەنجامداوە ،كە لەگەڵ هەلومەرجە
هەنوكەییەكانی لۆژیكی مرۆڤایەتیدا بێتەوە.
گریامنەی دووەم ئەوەیە ،كە باوەڕی جێناكۆك ،باوەڕێكی
نامیلكەی لێبوردەیی
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هەڵەیە؛ میل دەڵێت با وایدابنێین باوەڕی ئێمە باوەڕێكی
دروستبێت و باوەڕی نەیارانیشامن هەڵە و پوچەڵە ،دیسانەوە
نابێت رێ لەبیروباوەڕی دیرتان بگرین ،چونكە هەر باوەڕێك
هەرچەندیش راست بێت ،ئەگەر ب��ەردەوام نەكەوێتەبەر
لێوردبوونەوە و تێڕامانەوە ،لەناو خەڵكدا دەگۆڕدرێت بە
باوەڕێكی م��ردوو ،یان بێجموجۆڵ .لێبوردەیی لە ئاست
باوەڕی نەیاراندا خاوەنی باوەڕە دروستەكان ناچاردەكات
بە لێوردبوونەوە و تێڕامانێكی زیاترەوە ،چاو لە ئایینەكەیان
بخشێنن و بەڵگەمەندتر دەستبكەن بە رەتكردنەوەی باوەڕی
خەڵكانی دیكە.
میل بە مەبەستی داكۆكیكردن لە لێبوردەیی فكریی و
ئازادیی ئەندێشە ،بەمشێوەیە روونكردنەوە دەكات ،كە بە
درێژایی مێژوو ،هەر كاتێك دەرفەتێك رەخسابێت ،گروپە
ئایینیەكان لێبوردەییان بەرامبەر یەكدیی نیشان دابێت و
هەر گروپێك توانیبێتی بەوپەڕی ئازادییەوە باوەڕەكانی
خۆی دەربخات ،نەك تەنها لە هێز و سەقامگیریی بنەما و
باوەڕە راست و لەسەرحەقەكان كەم نەبۆتەوە ،بەڵكو ئەو
پرەنسیپانە بە شێوەیەكی جوانرت و زیندووتر درككراون و
چاالكانەتر درێژەیان بە ژیان داوە .تا كاتێك كەشوهەوای
لێبوردەیی و هەڵكردن لە ئارادابێت ،هەر گروپێك سەرقاڵی
داكۆكیكردنی ئەقاڵنی لە بنەماكانی باوەڕەكەیەتی و
ئەنجامەكەشی ئەوە دەبێت ،كە مانا و چەمكە ئایینیەكان
ئامادەیی چاالكانەیان لە ژیانی مرۆڤدا دەبێت ،لەم
رێگەیەوە ئایینی لەسەر حەقیش ،وەك توخمێكی ئەكتیڤ
و چاالك لە ژیانی مرۆڤ و وەك رێنیشاندەریان بەرەو
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سەرچاوەی حەقیقەت دەوری خۆی دەبینێت ،بەاڵم كاتێك
ئەم كەشوهەوایە تێدەپەڕێرنێت و دواجار ئایینێك بەسەر
كۆمەڵگەدا زاڵدەبێت و دەسەاڵتی خۆی بە هەموو واڵتدا
باڵودەكاتەوە و دەبێتە ئایینی فەرمی واڵت-تەنانەت
ئەگەر ئایینێكی لەسەرحەقیش بێت-لە ماوە و دەسەاڵتی
كەم دەبێتەوە .لەم حاڵەتەدا ئایین پانتایی و گشتگیریی
خۆی دەپارێزێت ،بەاڵم هێدی هێدی داهێنان و ئامادەیی
گەرموگوڕ و چاالكانەی خۆی لەدەستدەدات .قسەوباسی
ئێمەش سەبارەت بە پرەنسیپەكان و باوەڕە ئایینیەكان،
هێدی هێدی كاڵدەبێتەوە ،لەناو دەچێت و ئەو باوەڕانەی،
كە دەمێننەوە ،لە رێگەی بۆماوەوە نەك لەڕێگەی توێژینەوە
و لێكۆڵینەوە ،دەسپێردرێنە دەست الیەنگرانی .كاتێك بنەما
ئایینیەكان ،بوون بە شتانی بۆماوەیی و مرۆڤ ،چیدی ناچار
نەبوو هێزی فكری خۆی بخاتەگەڕ بۆ وەاڵمدانەوەی پرسە
ئیامنییەكان ،ئەنجامەكەی ئەوە دەبێت ،مرۆڤ وردە وردە
بنەماكانی باوەڕەكەی خۆی لەبیردەباتەوە و تەنها شتە
رواڵەتیی و رووكەشەكانی رەچاو دەكات و وای لێدێت بە
تێپەڕبوونی زەمەن پێوەندیی ئایین بە ژیانی دەروونیی
مرۆڤەكانەوە بە تەواوەتی دەپچڕێت و تەواو دەكەوێتە
دەرەوەی هەرێمی بیركردنەوە و ژیانی مرۆڤەوە.
گریامنەی سێیەم كە میل باسیدەكات بریتییە لەوەی،
كە دوو باوەڕی دژ بەیەك هەر كامەو بەشێكی حەقیقەتیان
لەالیە ،كە لەم حاڵەتەدا ب��ەڕای ئەو ،دەبێت باوەڕێكی
سێیەمی جیاواز لەو دوو باوەڕە بێتەئاراوە ،لە هەمانكاتیشدا
نامیلكەی لێبوردەیی
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تێكەڵێك لەحەقیقەتەكانی هەردووكیانی تێدابێت و كۆی ئەو
حەقیقەتانە وەك بیرێكی تازە بخاتە بەردەست كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتییەوە.
ب��ەڕای میل لە سایەی لێبوردەیی بەرامبەر ب��اوەڕی
نەیارەكانەوە بوار بۆ دەرخستنی ب��اوەڕی الیەنی ركابەر
دەڕەخسێت ،بەمشێوەیە ئەگەری پێكەوە لكاندنەوەی
وردەپارچەكانی حەقیقەت ،كە لەناو ركابەرە فكرییەكاندا
پەرشوباڵوبووەتەوە بۆتەوە ،دێتەئاراوە ،هەروەها دەڵێت
لە سایەی لێبوردەیی فكریی و دیالۆگی ئەندێشەكانەوەیە،
كە دەتوانرێت هەموو رەهەندەكانی بابەتێك بە شێوەیەكی
دادپەروەرانە هەڵدەسنگێندرێت .بەڕای ئەو ،تەنانەت ئەگەر
زۆرینەی كۆمەڵگەیەك سەبارەت بە بابەتێك كۆدەنگییان
هەبێت و واشی دابنیێن بۆچوونەكانیان راست بن ،دیسانەوە
ئەگەری ئەوە هەیە بیروڕای نەیاران هەندێك حەقیقەتی تێدا
هەبێت ،كە ئەگەر گوێیان لێنەگرین ،زەرەرمەند دەبین .بەڕای
میل ،دەبێ هێندەی لە توانادا بێت ،قەڵەمڕەوی لێبوردەیی
فراوانرت بكرێت ،چونكە بەڕای ئەو ،كەرامەتی مرۆڤەكان
لە ئازدایی و فرەیی ئەندێشەدایە و لێبوردەییش ،مەرجی
سەرەكی گەییشنت بە ئامانجەكانە.
لەكۆتاییدا دەبێت ئەوەش بڵێم ،كە دەكرێت لەدوو
روانگەوە قسە لەسەر لێبوردەیی بكرێت :روانگەی یەكەم،
روانگەیەكە لێبوردەیی لەگۆشەنیگای سیاسی یان ئاكاریی یان
كۆمەاڵیەتییەوە هەڵدەسەنگێنێت و داكۆكی لە لێبوردەیی
فكریی ،ی��ان ئاكاریی ،ه��ەروەه��ا لێبوردەیی بەرامبەر
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تایبەمتەندییە تاكەكەسیی و بەكۆمەڵەكان دەكات ،روانگەی
دووەم ،كە یەكێك لەباسە تازەكانی ب��واری لێبوردەییە،
خۆی بە تێڕامان و لێوردبوونەوە لەالیەنی تیۆرییانەی
لێبوردەییەوە سەرقاڵدەكات .لێبوردەیی لەم روانگەیەوە بە
باسەكانی مەعریفەناسییەوە دەبەرسێتەوە .داننان بەوە ،كە
مرۆڤ قابیلی هەڵەكردنە ،پاڵپشتی تیۆرییانەی لێبوردەییە.
دەتوانین كارڵ پۆپەر بە گەورەترین داكۆكیكار و تیۆرسێنی
تیۆری «لێبوردەیی تیۆریك«ی سەردەمی هاوچەرخ بزانین.
حەقیقەت شتێك نییە هەرگیز پێی نەگەین ،بەڵكو وایدادەنێین
هەمیشە دەبێت گومان لە ناسینی رەهای حەقیقەتێك بكەین،
لەڕاستیدا لەڕێگەی هەر ئەم لێبوردەییەوە هێندەی بۆمان
بكرێت ،تیۆرەكامنان پتەوتر و بەهێزتر بكەین.
جۆن لۆك و نامیلكەی لێبوردەیی
جۆن لۆك ،لە 29ی ئوتی ساڵی  1632لە گوندێكی بچوك
بە ناوی رینگتۆن لە ناوچەی «سامرێست»ی بەریتانیا،
لەدایكبوو .لۆك سەر بە بنەماڵەیەكی وردە موڵكداری
ئەریستۆكرات بوو ،كە شوێنكەوتەی ئایینی پڕۆتستان بوون
و تا ساڵی  1646هەر لە ماڵی خۆیاندا قۆناغەكانی خوێندنی
تەواوكرد و دوای ئەوەش لە خوێندنگەی وێست مینسرت
درێژەی بە خوێندن دا ،پاشان ساڵی  1652چووە كۆلیجی
«كرایست چێرچ»ی زانكۆی ئۆكسفۆرد و بەبێ هیچ كێشەیەك
قۆناغە زانستییەكانی بڕی و پاش ماوەیەك دەستیكرد بە
وتنەوەی وانە لە لقەكانی زانستی ڕەوانبێژیی و زمانی یۆنانیی
لە هەمان زانكۆدا .لۆكی الو ،كە حەزێكی زۆری هەبوو بۆ
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خوێندنی زانستە باوەكانی ئەو سەردەمە(هونەری رەوانبێژیی
و ،)...هەر زوو لێیان بێزار بوو ،بۆ رزگاربوون لەیاساو رێسا و
شكوبرینگەكانی كڵێسای بەریتانیا ،كە بە رێگری پێشكەوتن و
گەشەكردنی دەزانین ،دەستیكرد بە خوێندن لەبواری زانستی
پزیشكیدا ،لەو رێگەیەشەوە لەگەڵ هەندێك بیرمەندی
گەورەی وەك رۆبەرت بویل ئاشنایەتی پەیدا كرد ،بەمشێوەیە
چووە بواری فكریی فەلسەفەی رسوشتییەوە (واتە فیزیا و
كیمیا).
لۆك ساڵی  1665بۆ ماوەیەكی كورت ،بوو بە باڵوێزی
سیاسی واڵتەكەی لە شاری مەدرید ،بەاڵم هێندەی نەخایاند
سەرلەنوێ گەڕایەوە سەر پیشەی وانەوتنەوە و پزیشكی.
لە پاش ئەو سەفەرەی بوو ،كە ئارڵ ئاوشافستربی و لۆرد
ئاشلی كەسایەتی ن��اوداری سیاسی ئەو كاتەی ناسی .لۆك
سەرەتا وەك راوێژكاری پزیشكیی ئارڵی یەكەم دەستی بەكار
كرد .لۆرد ئاشلی پیاوێكی بە جەستە بێهێز و الواز بوو ،لۆك
نەشتەرگەرییەكی سەركەوتوانەی بۆ ئەنجامدا ،هەر بەو
هۆیەشەوە هاوڕێیەتییەكی گەرموگوڕ لەنێوانیاندا هاتە ئاراوە
و پانزە ساڵی خایاند .پاڵپشتییەكانی لۆرد ئاشلی لە ماوەی
هاوڕێیەتییاندا وای كرد ،لۆك بتوانێت وەك بیرمەندێك،
سەرقاڵی باڵوكردنەوە ،پەرەپێدانی بیر و ئەندێشەكانی خۆی
ببێت.
ساڵی  1683لۆرد ئاشلی ،كە بە تاوانی خیانەت لە پاشا
(جیمزی دووەم) دادگایی كرابوو ،لەوپەڕی داماوییدا لە
واڵتی هۆڵەندا كۆچی دوایی كرد .لۆكیش بە هۆی پێوەندیی
لەگەڵ لۆرد ئاشلی ناچاربوو واڵتەكەی بەجێبهێڵێت و وەك
پەنابەرێك لە هۆڵەندا بژیت.
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جۆن لۆك ساڵی  1688و پاش ئەو شۆڕشە مەزنەی ،كە
رووخان و لەسەركار البردنی جیمزی دووەم و بەدەسەاڵت
گەییشتنی ویلیام و شاژن مێری لێ كەوتەوە ،گەڕایەوە بۆ
بەریتانیا و لەوەبەدواوە بوو ،كە سێ كتێبە بەنرخەكەی
خۆی ،واتە دوو وتار سەبارەت بە حكومەت ،نامیلكەی
لێبوردەیی ،هەروەها وتارێك سەبارەت بە تێگەییشتنی مرۆیی
بۆ یەكەمجار لە بەریتانیا باڵوكردەوە .وتارێك سەبارەت بە
تێگەییشتنی مرۆیی ،هەڵگری بیروڕاكانی لۆك بوو ،سەبارەت
بە سنوردارێتی و تایبەمتەندییەكانی تێگەییشتنی مرۆڤ؛،
لە وتارێكدا سەبارەت بە حكومەت ،روونكردنەوەی لەسەر
بنەماكانی حكومەت و شیكاریی لەسەر چوارچێوە و
شێوازەكانی حوكمڕانیی كردووە .كتێبی دووەم ،واتە نامیلكەی
لێبوردەیی ،تێڕامانێكە لەسەر پێوەندیی نێوان ئایین و
حكومەت .تیۆری لۆك سەبارەت بەم پێوەندییە ،رێگەچارەیەك
بوو بۆ گرنگرتین پرسی سەردەمی خۆی؛ پرسێك ،كە هەر
لەسەرەتای بزاڤی چاكسازیی ئایینیەوە (واتە پڕۆتستانتیزم)
بیرمەندانی ئەوروپای بە خۆیەوە سەرقاڵكردبوو ،دیارە تا
ئەو كاتەش سەركەوتنێكی ئەوتۆیان بەدەستنەهێنابوو.
رێگەچارەیەك كە لۆك بۆ ئەم پرسە دەیخاتەڕوو ،هەمان
رێگەچارەیە ،كە ئەمڕۆ لە واڵتە دیمۆكراتیكەكاندا كاری
پێدەكرێت .دەبێ ئاماژە بەم خاڵەش بكەین ،هەوڵەكانی
لۆك لەم كتێبەدا بۆ لێكجیاكردنەوەی دەسەاڵتی سیاسی و
دەسەاڵتی كڵێسا ،بۆتە هۆی ئەوە ،كە بیروڕاكانی لەبواری
كرۆكی حكومەتدا روونرت و ئاشكراتر بێنەبەرچاو ،بەو واتایە
كە دەتوانین بە باشرتین شێوە درك بەو توانا و دەسەاڵتانە
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بكەین ،كە ئەو بۆ فەرمانڕەوای سیاسی قایلە ،هەروەها ئەو
سنور و چوارچێوانەش ،كە دەیانخاتە بەردەمی .نامیلكەی
لێبوردەیی لەكاتێكدا نورساوە ،كە تاقمی پڕۆتستانەكان لە
هەموو الیەكەوە لەژێر زەخت و فشارگەلی بەردەوامدا بوون.
دەسەاڵتی لویسی چواردەیەم هێندە ترسناك و چاوچنۆكانە
بوو ،كە سەرجەم ئەوروپای توشی قەیران و جەنگ كردبوو.
لێپێچینەوە لە پڕۆتستانەكان نەك تەنها هەموو مرۆڤدۆستانی
نیگەران كردبوو ،بەڵكو بە گشتیی بووبووە هۆی زیادبوونی
هەژاریی و گەندەڵیی نەتەوەكانی ئەوروپا .بێجگە لە فشارە
سەربازییەكانی فەرەنسییەكان ،بەتایبەت لە باكوری ئەوروپا،
چونكە دەسەاڵتی سیاسی پێیوابوو ،خاوەنی لەسەرحەقرتین
ئایینە و (ئەو ئایینەشی) تەنها بە موڵكی خۆی دەزانی،
بەشێوازێكی كوێرانە و وشكەڕۆیانە خۆی بە پارێزەر و
پەرەپێدەری ئەو ئایینە دەزانی ،پڕۆتستانەكانی فەرەنسا و
شوێنەكانیتری ئەوروپا خۆیان وەك قەتیسكراوانی ناو بازنەی
تەسكی دەسەاڵتی ئایینی (كاسۆلیك) ،لویی چواردەیەم
دەبینییەوە .كۆی ئەم پرسانە بوونە هۆی ئەوە ،كە بیرمەندانی
پڕۆتستان دەستبكەن بە الیەنگریكردنی ئازادیی ئایینی و بیر
لەهەندێك رێوشوێنی رێگرتن لە زاڵبونی دەسەاڵتی دەرەكی
و دیكتاتۆرییەتی تاكەكەس بكەنەوە.
لۆك لەژێر كاریگەریی ئەو رووداوانە ،لەكتێبی نامیلكەی
لێبوردەییدا بە باشرتین شێواز داكۆكی لە مافی ئازادیی هەموو
گروپە ئایینیەكان كرد ،لەپێناو راییكردنی پرسە ئایینیەكان،
هەروەها داكۆكی لەوەكرد ،كە هەموو كەسێك بۆی هەیە
ب��اوەڕی ئایینی خۆی هەڵبژێرێت .بە رای ئەو ،بۆئەوەی
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كردەوەكانی ب��اوەڕداران لە بارەگای خوادا قبووڵبكرێت،
دەبێت سەرجەم ئەو كردەوانە بەوپەڕی خۆشەویستیی،
پاگژیی و راستگۆییەوە ئەنجام بدرێن و تەنها لەو حاڵەتەدایە،
كە ئەنجامدانی ك��ردەوە ئایینیەكان دەبنە هۆی رزگاریی
مرۆڤەكان ،كەواتە هەر جۆرە كردەوەیەك لەالیەن مرۆڤەوە،
كە داسەپاندنی جۆرێك لە باوەڕ یان كردەوەیەكی ئایینی
لێ بكەوێتەوە ،لەڕاستیدا ئەوە شێواندنی پاگژیی و پاكیی
باوەڕە ئایینیەكانە ،پاكیی و پاگژییەك كە كۆڵەكەی بنچینەییە
بۆ قبووڵبوونی كردەوەی مرۆڤ ،بۆیە ئەمجۆرە كردەوانە
دەبێت بە زوترین كات رەتبكرێنەوە و رابگیردرێن .مرۆڤ
دەبێت خۆی بیربكاتەوە و لە بواری باوەڕەكانیدا بڕیاربدات.
كەس بۆی نییە بانگەشەی ئەوە بكات ،ئەركی بیروباوەڕی
خەڵكانیتری لەئەستۆیە .بەڕای لۆك هەرجۆرە هەوڵدانێك
بە مەبەستی لەئەستۆگرتنی ئەركی بیروباوەڕی خەڵكانیتر،
كارێكی بێسودە و دەسدرێژیكردنە بۆ سەر مافی ئەوانیدی،
ئەگەر پەنابردنە بەر وەها كارێك لە الیەن فەرمانڕەوای سیاسی،
یان حكومەتەكانەوە ئەنجامبدرێت ،جگە لە بێسودبوونی
ئەو كارە ،جۆرێكە لە خراپ بەكارهێنانی دەسەاڵتێك ،كە
بەڕای لۆك ،دەبێت تەنها لەپێناوی دابینكردنی بەرژەوەندیی
مرۆڤەكان لە ژیانی دنیاییدا كاریپێبكرێت .لۆك شەڕ و
ملمالنێیە ئایینیەكان بە دەرئەنجامی تێكەڵبوونی دوو شتی
تەواو لێكجیاواز ،واتە دەوڵەت و كڵێسا دەزانێت ،هەوڵدەدات
وردبینانە قەڵەمڕەوی هەریەكەیان بەجیا دەسنیشانبكات و
بواری كاركردنی هەركامەشیان بەجیا پێناسە بكات.
«حكومەت پێكهاتەیەكە لە كۆمەڵە مرۆڤێك ،كە
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تەنها بە مەبەستی دابینكردنی بەرژەوەندیگەلی مەدەنی
پێكدەهێرنێت ،مەبەست لە بەرژەوەندیی مەدەنی ،ئازادیی،
بواری تەندروستیی ،خۆشگوزەرانیی و موڵكدارێتییە ،بە سەر
هەندێك شتی وەك زەوی ،پارە ،خانوو ،شتی لەوجۆرە«.
كڵێسا پێكهاتەیەكە لە كۆمەڵە مرۆڤێك ،كە خۆبەخشانە
و بەهۆی رێككەوتنێكی هاوبەشەوە ل��ەدەوری یەكدیی
كۆبوونەتەوە ،تا بەكۆمەڵ ك��اری عیبادەت و پەرستنی
خوا ئەنجامبدەن .لە وەها كۆمەڵگەیەكدا سەرقاڵبوون بە
كاروبارگەلی ژیانی رۆژانە ،یان سیاسی و مەدەنی لەئارادا نییە.
بەڕای لۆك ،لە قەڵەمڕەوی ئاییندا ،بەهیچ شێوەیەك پەنابردنە
بەر زەبر و هێز ،كارێكی رەوا نییە ،چونكە وەها دەسەاڵتێك
بە تەواوەتی هی فەرمانڕەوای سیاسییە .ئەركی ئایین ئەوەیە
لەسەر بنەمای تەقوا و بە پشتبەسنت بەو پرەنسیپانە ژیانی
مرۆڤەكان رێكبخات .بەڕای ئەو ،مەسیحییەكی راستەقینە
دەبێت لەبەرامبەر باوەڕ و بیركردنەوەی ئایینەكانی دیكەدا،
كەسێكی هەڵكەر و لێبوردە بێت .لۆك نەك تەنها پێیوایە
هەموو ئایینەكان باوەڕیان بە لێبوردەیی لەبەرامبەر سەرجەم
ئایینەكانیتر هەیە ،بەڵكو پێیشیوایە ئەقڵی تەندروست،
پشتگیریی لە وەها شتێك دەك��ات .لۆك لەو باوەڕەدایە
سەرجەم ئایینەكان بەگوێرەی جەوهەریان ،قابیلی ئەوە نین
بتوانرێت بەسەر خەڵكدا بسەپێرنێن ،كەواتە هەموو ئایینەكان
بەناوەڕۆك ،پتانسێلی هەڵكردن و لێبوردەییان تێدایە .جۆن
لۆك هەر لەم كتێبەدا دوو مەرجی سەرەكی بۆ سودمەندبوون
لە لێبوردەیی دەسنیشان دەكات؛ مەرجی یەكەم ئەوەیە ،كە
نابێت باوەڕگەلی ئایینی تێكەڵ بە باوەڕگەلی سیاسی بكرێن،
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بەشێوەیەك كە رووخاندن و هەڵوەشاندنەوەی دەوڵەت،
یان حكومەتی لێ بكەوێتەوە ،كەواتە ئەو گروپە ئایینیانەی
كە ب��اوەڕە ئایینیەكانیان ،بەرژەوەندییە نیشتامنییەكانی
حكومەتێك دەخەنە مەترسییەوە ،بە جۆرێك كە بوار بۆ
زاڵبوونی بێگانەكان بڕەخسێنێت ،شیاوی ئەوە نین لێبوردەییان
دەرحەق بنوێرنێت.
مەرجی دووەم ئەوەیە ،كە سودمەندبوون لە لێبوردەیی،
تەنها تایبەت بە باوەڕدارانە و ئەو سودمەندبوونە ،كافر و
بێدینەكان ناگرێتەوە .بەڕای لۆك ،مافی كەڵكوەرگرتن لە
لێبوردەیی ،ئیمتیازێكی ئایینیە ،كە لە پێوەندیی نێوان تاك،
خوا و ئەنجامدانی ئەركە شەرعییەكانەوە سەرچاوەدەگرێت.
كەسانی بێدین و كافر ،چونكە باوەڕیان بە خوا نییە ،بۆیان
نییە داوای مافگەلێك بكەن ،كە بەتەنها لە ئەنجامدانی
راستگۆیانەی ئەركە ئایینیەكانەوە سەرچاوەیانگرتووە .بەڕای
لۆك ،بێدینەكان ،چونكە باوەڕیان بە خوا نییە بە سەرچاوەی
مەترسی بۆ خەڵكانی دیكە لەقەڵەمدەدرێن ،چونكە هیچ
بنەمایەكی ئەوتۆی لۆژیكیی و پتەویان لەبەردەستدا نییە ،كە
بتوانن بەگوێرەی ئەو بنەمایانە ،رەفتارێكی دروستی ئاكارییان
هەبێت و بەرامبەر بە بەڵێن و پەیامنە نیشتامنییەكان وەفادار
بن و توشی خیانەتكردن نەبن ،چونكە بنەماكانی ئاكار بە
هۆی ئەو بەڵێنانەی خواوە پێكدێن ،كە لە ژیانی ئەو دنیادا
دەستەبەر دەبن.
ب��ەه��ەرح��اڵ ،كاریگەریی ج��ۆن ل��ۆك لەسەر رەوت��ی
ئەندێشەی نوێ ،بەتەنها بە هۆی نوسینە سیاسییەكانییەوە
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نییە ،بەڵكو كاریگەریی وتارێك سەبارەت بە تێگەییشتنی
مرۆیی لەبواری مەعریفەناسیدا ،بواری بۆ بیرمەندانی دوای
خۆی خۆشكرد ،تا بە كەڵكوەرگرتن لەو باسانە ،سەرقاڵی
باسگەلێكی تازە بنب لە ب��واری تێگەییشنت و مەعریفەی
مرۆییدا.
لۆك لە 28ی ئۆكتۆبەری ساڵی 1704ی زاینیی ،لە كاتێكدا
«مەزامیر»یان بۆ دەخوێندەوە ،لە «ئوتس»ی بەریتانیا كۆچی
دوایی كرد.
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پێشەكیی نوسەر (جۆن لۆك)
پێشكەش بە خوێنەران
پاش چاپی یەكەمی كتێبی نامیلكەی لێبوردەیی لە ساڵی
 1698بە زمانی التینیی لە هۆڵەندا ،ئێستا ئەم كتێبە بە زمانەكانی
هۆڵەندیی و فەرەنسیش وەرگێڕدراوە .پێشوازیی هێندە فراوان
لەم كتێبە رەنگە ئەوە دەربخات ،كە لە بەریتانیاشدا پێشوازیی
باشی لێكرابێت .لەڕاستیدا من پێموایە هیچ نەتەوەیەك نییە لە
جیهاندا هێندەی ئێمە لەبواری ئەم بابەتەدا قسە و باسیكردبێت،
بەاڵم بەدڵنیاییەوە هیچ نەتەوەیەكیش هێندەی ئێمە ،پێویستی
بە خستنەڕوو ،قسە و باسكردنی زیاتر لەمبارەیەوە نییە.
نەك تەنها حكومەتەكامنان لە پرسە ئایینیەكاندا الیەنگیرانە
هەڵسوكەوتیان دەكرد ،بەڵكو كەسانێكیش كە زیانیان لەو
الیەنگیرییە بینیوە ،كەواتە لە رێگەی نوسینەكانیانەوە هەوڵی
داكۆكیكردن لە ئازادیی و مافەكانی خۆیاندەدا ،زۆربەیان ئەو
كارەیان بە پشتبەسنت بە بنەما و باوەڕگەلی تەسكبینانەوە
ئەنجامدەدا و تەنها بە دوای بەرژەوەندیی گروپەكانی خۆیاندا
ب��وون .ئەم تەسكبینییە ،كە هەموو بوارەكانی تەنیبوەوە،
بە دڵنیاییەوە بە هۆكاری سەرەكی پەككەوتەیی و پشێویی
كۆمەڵگەكەمان دەژمێردرا ،بەاڵم هۆكارەكەی هەرچییەك
بووبێت ،ئێستا كاتی ئەوە هاتووە بەتەواوەتی چارەسەربكرێت.
ئێمە پێویستامن بە چارەسەرێكی زیاتر لەوە هەیە ،كە تائێستا بۆ
چارەسەركردنی نەخۆشییەكامنان بەكارمانهێناوە .نە راگەیاندنی
لێبوردەیی بەرامبەر تاوانكاران و نە ناچاركردنی نەیارانی كڵێسا
بۆ بەشداریكردن لە رێوڕەسمی شێوی یەزدانی ،بەو شێوازەی كە
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هێشتا لەناوماندا باوە و كاری پێدەكرێت ،هیچ كاریگەریی نابێت،
چونكە راگەیاندنی لێبوردنی تاوانكاران ،لەراستیدا هەوڵدانە بۆ
پەردەپۆشكردن و داپۆشینی تاوانەكامنان ،ناچاركردنی نەیارانی
كڵێساش ،بۆ بەشداریكردن لە رێوڕەسمی شێوی یەزدانیی ،تەنها
شەڕانگێزییەكامنان زیاتر دەكات و هیچیتر .ئازادیی رەها،
ئازادیی راستەقینە و دروست ،ئازادیی بێالیەنانە و یەكسان،
ئەوشتەیە كە ئێمە پێویستامن پێیەتی .هەرچەند قسەی زۆر
لەمبارەوە كراوە ،بەاڵم گومانم لەوە هەیە بەتەواوەتی دركی
پێكرابێت و دڵنیاشم ئەم شتانە هەرگیز كاریان پێنەكراوە ،نە
لەالیەن فەرمانڕەواكامنانەوە بەرامبەر بە خەڵكەكەیا ن و نە
لە الیەن گروپە باوەڕ لێكجیاوازەكا ن دەرحەق بە یەكرتیی.
هەرچەن د ئەم باسانە بە كورتی ئاماژەیان پێدەدرێت ،بەاڵم
هیوادارم زیاتر لە چاوەڕوانییەكامنان ،بتوانن یەكسانیی ماف و
جێبەجێكردنی ئەو مافانە بسەملێنن و دەرفەتێكی لەبار بن بۆ
هەموو ئەو مرۆڤانەی ،كە بەقەدەر پێویست خاوەنی رۆحێكی
گ��ەورەن ،تا بەرژەوەندییە راستەقینەكانی خەڵكیان بەالوە
گرنگرت بێت ،وەك لە بەرژەوەندیی گروپێكی تایبەت.
بۆ سودمەندبوون لەو شتانەی تا ئێستا باسامنكرد و بۆ
تێگەیاندنی ئەم ئەندێشەیە بە كەسانێك ،كە بەو شێوەیە نین،
ئەم كتێبەم وەرگێڕایەوە سەر زمانەكەی خۆمان(ئینگلیزی) ،بەاڵم
ئەم كتێبە بۆئەوەی بتوانێت تەنانەت پێشەكییەكی گونجاو بێت
بۆ ئەم باسانە ،زۆر كورت و ناتەواوە ،بۆیە تێڕامان لەمبارەیەوە
دەخەمە ئەستۆی خودی هاوواڵتییان و لە قواڵیی دڵیشەوە،
هیوادارم سودی هەبێت و بوارەكانی بەرباسیان پێ نیشان بدات.
جۆن لۆك
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گەورەم!
لەبەر ئەوەی كە پێتان خۆش بوو بۆچوونی من سەبارەت
بە لێبوردەیی بەرامبەرێنی كریستیانەكان ،لە بەرامبەر پرسە
جێناكۆكەكانی ناو ئایینەكەیان بزانن ،بەپێویستی دەزانم
بوێرانە بڵێم ،لێبوردەیی بە تایبەمتەندییەكی سەرەكی كڵێسای
لەسەرحەق دەزانم .هەندێك خەڵك شانازیی بەدێرینبوونی
شوێنەوارەكان ،ناوەكان ،شكۆمەندیی و گەورەیی عیبادەتی
رواڵ��ەت��ی��ی��ەوە دەك���ەن ،هەندێكی دی��ك��ەش شانازیی بە
چاكسازییەكانی ناو ئەركە ئایینیەكانیان دەكەن ،بەاڵم هەموو
مرۆڤەكان شانازیی بە حەقانییەت و راستیی باوەڕیانەوە دەكەن،
چونكە هەموو مرۆڤێك پێیوایە باوەڕی خۆی لەسەرحەقە .ئەم
پرسە و چەندین پرسی وەها هەموویان هەوڵدانی مرۆڤن بۆ
بەدەستهێنانی هێز و دەسەاڵت بەسەر ئەوانیتر دەردەخەن،
هیچ پێوەندیی بە كڵێسای مەسیحەوە نییە.
لێگەڕێن با هەر كەسەو چۆنی دەوێ��ت بانگەشەی
راستیی ئەم پرسانە بكات ،بەاڵم ئەگەر لە ئاست مرۆڤ بە
گشتیی و تەنانەت ناكریستیانەكانیشدا ،كەسێكی خاكەڕا و
نیەتپاك نەبێت ،بەدڵنیاییەوە كریستیانێكی راستەقینە نییە.
رزگاركەرمان (مەسیح) بە هەڤااڵنی وتووە« :پاشاكانی خەڵكی
ناجولەكە خواییان بەسەردا دەكەن ،بەاڵم ئێوە نابێت بەو
شێوەیە بن»  .پرسی ئایینی لەسەرحەق پرسێكی دیكەیە .ئایینی
راستەقینە بە مەبەستی هێنانەئارای شكۆمەندیی رواڵەتیی یان
بەدەستهێنانی حكومەتی كڵێسا یان بەكارهێنانی زەبر و هێز
نەهاتۆتە ئاراوە ،بەڵكو بۆ ئەوە هاتووە ،ژیانی مرۆڤ لەسەر
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بنەمای یاسا ،رێساو بنەماكانی فەزیلەت و تەقوا رێكبخات.
هەر كەسێك بیەوێت بچێتە ناو رێبازی مەسیحەوە ،بە پلەی
یەكەم و پێش هەموو شتێك ،دەبێت بەگژ شەهوەتەكان و
سیفەتە خراپەكانیدا بچێتەوە .ئەوە كارێكی زۆر بێسودە،
ئەگەر كەسێك بەناچاریی خ��ۆی بە كریستیان بزانێت،
بێئەوەی ژیانی خۆی پاك و بێگەرد بكاتەوە ،كردەوەكانی پاك،
بێخەوش بن ،بە سۆز و میهرەبانییەكی رۆحانیی گەیشتبێت.
«هەركەسێك خۆی بە كریستیان دەزانێت ،دەبێت خۆی لە
شەڕانگێزیی و ناپاكیی بپارێزێت»  .گەورەمان(مەسیح)
بە «پرتۆس»ی وت« :كاتێك گەڕایتەوە بۆناو برادەرەكانت،
هێزیان پێ ببەخشە و یارمەتییانبدە«  .لەڕاستیدا بۆ كەسێك
كە لە ئاست رزگاریی و بەختەوەریی خۆیدا كەمتەرخەمە،
زۆر ئەستەمە بتوانێت قەناعەتم پێبكات ،نیگەرانی رزگاریی
و بەختەوەری منیشە ،چونكە شتی وا هەرگیز نییە ،كەسانێك
كە لەدڵەوە ئایینی مەسیحیان قبووڵنەكردووە ،راستگۆیانە
و بێخەوشانە خۆیان بۆ بە كریستیانكردنی خەڵكانیتر
تەرخانبكەن .ئەگەر ئینجیل و هەڤااڵنی دوامەرجەع بن،
هیچ مرۆڤێك بە بێ چاكەكاریی و باوەڕێك ،كە نەك بە زۆر،
بەڵكو بە ویستی خۆی هەڵیبژاردبێت ،ناتوانێت كەسێكی
كریستیان بێت .من ویژدانی ئەو كەسانە ،كە بەناوی ئایینەوە
چ بە ناوی دڵسۆزیی ،یاخود دوژمنكارانە -سزای خەڵكی تردەدەن و ئازاریان دەدەن و دەیانكوژن ،دەكەم بە دادوەر.
من دڵنیام ئەوان ئەو كردەوانە بە دڵسۆزیی دەزانن ،مەگەر
ئەوەی ،كە پێچەوانەی ئەو بۆچونەم بۆ بسەملێت .كاتێك
كەسانی وشكەڕۆی بێبەزەیی دەبینم ،كە خزم و برادەرەكانیان
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لەبەرخاتری ئەنجامدانی ئەو تاوانە گەورانەی ،كە لەگەڵ
وانەكانی كتێبی پیرۆزدا نایەنەوە ،بەو شێوەیە سزادەدەن ،یان
كاتێك دەیانبینم بە ئاگر و شمشێر كەسانی سەر بە گروپەكەی
خۆیان سزا دەدەن ،كە تاوانگەلی گەورەیان ئەنجامداوە ،ئەگەر
خۆیان چاك نەكەن لەبەردەم مەترسی ئاگری هەتاییدان،
كاتێكیش دەیانبینم حەز و تاسەیان بۆ رزگاركردنی رۆحی
مرۆڤەكان بە نواندنی ئازار ،ئەشكەنجە و هەموو شێوازە
زاڵامنەكانی دیكە خۆی دەردەخات ،ناتوانم بڕوا بە دڵسۆزیی
و نیەتپاكییان بكەم ،چونكە بەڕای من ،ئەگەر ئەوان مرۆڤەكان
لە سامان و داراییەكانیان بێبەشدەكەن ،بە ئەشكەنجەگەلی
جەستەیی نوقسانیان دەكەن ،برسێتییان پێدەدەن و لە زیندانە
قەرەباڵغەكاندا ئازار و ئەشكەنجەیان دەدەن ،دواجاریش
دەیانكوژن ،ئەگەر هەموو ئەم كردەوانە وەك ئەشكەنجەدەران
خۆیان دەڵێن ،لە دڵسۆزیی و نیەتپاكییانەوە بەرامبەر رۆحی
مرۆڤەكان سەرچاوەی گرتبێت ،ئەگەر هەموو ئەم كردەوانە
بە تەنها لەپێناوی بەكریستیانكردنی مرۆڤەكاندا بێت و رێگە
بۆ رزگاریی و بەختەوەرییان خۆشدەكات ،ئەی بۆچی هەر
ئەم كەسانە خۆیان توشی داوێنپیسیی ،فڕوفێڵ ،رق ،نەفرەت
و شەڕانگێزیی لەو جۆرە دەبن ،كە بە پێی نامەكەی پرتۆس
ئەمجۆرە كەسانە بە ئاشكرا لە گەندەڵیی كوفرئاساوە دەگلێن
و گەندەڵییەكەشیان هێندە پەرەی سەندووە ،تەنانەت خەڵك
و دەستوپێوەندەكانی خۆشیانی گرتۆتەوە .هەموو ئەو شتانە
و شتانیتری لەو چەشنە ،بەدڵنیاییەوە لەگەڵ شكۆمەندیی
خوا و گەورەیی كڵێسا و رزگاریی و بەختەوەریی رۆحی
مرۆڤەكاندا دژایەتی زیاتری هەیە ،وەك لەوەی دژایەتیكردنی
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ویژدانی تاك لەگەڵ بڕیارەكانی كڵێسا ،یان خۆدوورگرتنی لە
عیبادەتە بە كۆمەڵەكان لەگەڵ ئەو شكۆمەندییەدا نەیەتەوە؛
ئەوەش لە كاتێكدایە ئەو تاكە هێشتا ئاڵودەی شەڕانگێزیی
و ناپاكییەكان نەبووە .بۆچی ئەم وشكەڕۆییە توندوتیژەی
بەناوی خوا و كڵێسا و رزگاریی و بەختەوەریی مرۆڤەكان(كە
بەڕای من لەڕاستیدا بە ئاگر و چیلكە داگیرساوە و بڵێسە
دەستێنێت (لە ئاست ناپاكیی و گەندەڵییە ئاكارییەكاندا(كە
بەڕای هەموو مرۆڤێك بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ فێركارییەكانی
مەسیحییەتدا نایەنەوە) بەتەواوەتی كەمتەرخەمە و هەموو
هەوڵی خۆی بۆ بەڕێوەبردنی رێوڕەسمەكان ،یان چەسپاندنی
بیروڕاكانی خۆی تەرخاندەكات؟! بیروڕاگەلێك كە زۆربەیان
سەبارەت بە هەندێك بابەتی پێچوپەنادار و ئاڵۆزن كە ئێجگار
زۆر لەسەرووی ئاستی تێگەییشتنی مرۆڤە ئاساییەكانەوەن.
دواج��ار كاتێك هۆكاری ناكۆكیی نێوان گروپە نەیارەكان
هەڵدەسنگێندرێت ،ئەوەمان بۆ رووندەبێتەوە ،كامە گروپی
ملمالنێكەر لەم جۆرە بابەتانەدا ،چ گروپی دەسەاڵتدار و چ
گروپی ستەملێكراو ،لەسەر حەقە و كامەیان بەرهەمهێنەری
ناكۆكیی و ناتەبایی .كەسێك كە ب��ەوپ��ەڕی یەقینەوە
شوێنكەوتەی ئایینی مەسیحە ،باوەڕەكانی ئەوی پێ قبووڵە
و لەبەردەم فەرمانەكانیدا چۆكدادەدات ،تەنانەت ئەگەر واز
لە باوەڕی دایك و باوكی خۆشی بهێنێت و خۆی لە كۆڕ و
كۆمەڵە ئایینیەكان بەدووربگرێت و لە رێوڕەسمە ئایینیەكانی
واڵتی خۆیدا بەشداریی نەكات ،یان واز لەهەندێك كەس و
شتی دیكەش بێنێت ،نابێت وەها كەسێك بە بیدعەتكاریی و
بێدینیی تاوانبار بكرێت.
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ئەگەرچی ناكۆكییەكانی نێوان گروپە ئایینیەكان ،دەبێت
بە رێگری بەردەم رزگاریی مرۆڤەكان لەقەڵەمبدرێت ،بەاڵم
زینا ،گەندەڵیی ،ناپاكیی ،داوێنپیسیی و رشیك پەیداكردن بۆ
خوا و شتانی لەمجۆرە ،كە بێگومان كردەوەگەلێكی ئاژەڵین
هەر هەمان رۆڵ دەبینن .سەبارەت بەمجۆرە پرسانە سانت
پۆل  ،بەڕاشكاوانە وتویەتی« :كەسانێك كە خۆیان بەو
كردەوانەوە خەریك دەكەن ،میراتگری فەرمانڕەوایی خوا
نین» .كەواتە هەر كەسێك راستگۆیانە و بێخەوشانە ئارەزوی
فەرمانڕەوایی خوای هەیە و پێیوایە وەك ئەركی سەرشانی،
دەبێت ئەم فەرمانڕەواییە لەناو مرۆڤەكاندا پەرە پێبدات،
لەجیاتی هەوڵدان بۆ لەناوبردنی گروپەكانیتر ،دەبێت بەبێ
هیچ ترس و دڵەڕاوكێیەك خۆی بۆ بنبڕكردنی گەندەڵییەكان
تەرخان بكات ،بەاڵم ئەگەر كەسێك بە پێچەوانەی ئەوە
بجوڵێتەوە ،بێبەزەیی و رقاویی بێت بەرامبەر بەو كەسانەی،
كە ب��اوەڕی جیاواز ل��ەوەی ئەویان هەیە ،نوقمی وەها
شەڕانگێزیی و ئاكارگەلێكی نادروستدەبێت ،كە شایستەی
ناوی كریستانێك نییەو وەها كەسێك هەرچەندەش خۆی
بەداكۆكیكاری كڵێسا بزانێت ،دیارە بە كردەوەكانی ئەوە
دەسەملێنێت ،كە ئامانجی لەجۆرە فەرمانڕەواییەكی دیكەیە،
نەك بەرەوپێشربدنی فەرمانڕەوایی خوا .ئەوە كە تاكێك خۆی
بە لەسەرحەق بزانێت ،بەاڵم هەرچەندە لە قواڵیی دڵەوە
خوازیاری رزگاریی ،بەختەوەریی دیرتان بێت ،كەچی بە
چەوساندنەوە و ئەشكەنجە تەفروتوونایان بكات ،تەنانەت
ئەگەر ئ��ەم ك��ارە ل��ەو واڵتانەشدا رووب���دات ،كە هێشتا
نەهاتونەتە سەر ئایینی مەسیح ،دیسانەوە دەڵێم الی من
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شتێكی زۆر سەرسوڕهێنەرە و پێموایە هەموو خەڵكیتریش
وەكو من بیردەكەنەوە .بەدڵنیاییەوە كەس باوەڕ بەوە ناكات،
وەها رەفتارێك لەبەر نیەتپاكیی ،دڵسۆزیی و خۆشەویستیی
بێت.
ئەگەر كەسێك پێیوابێت ،كە دەبێت مرۆڤەكان بە زەبری
شمشێر و ئاگر ناچار بە قبووڵكردنی هەندێك باوەڕ بكرێن،
بێئەوەی رەچاوی دۆخ و تایبەمتەندییەكان بكرێت ،دەبێت
پەیڕەوی ئەم یان ئەو عیبادەتە رواڵەتییە بكەن ،یان ئەگەر
كەسێك هەوڵبدات كەسانێك ،كە لە رێڕەوی باوەڕەكانیان
الیان داوە و توشی هەڵە بوون ،ناچار بە قبووڵكردنی شتانێك
بكات ،كە باوەڕیان پێیان نییە و هەوڵبدات بیانهێنێتە سەر
ئایینی تازە ،لە هەمانكاتیشدا رێگەیان پێبدات كارگەلێك
ئەنجامبدەن ،كە كتێبی پیرۆز رێی پێنەداون ،بێگومان وەها
كەسێك تەنها و تەنها خوازیاری جەماوەرێكی زۆر و بۆرە ،كە
لەو كاروبارە رواڵەتییانەدا هاودەنگی بن و هیچیتر ،بەاڵم
ئەوەی كە بە كەڵكوەرگرتن لەم ئامرازانە ،بەڕاستیی دەیەوێت
كڵێسایەكی راستەقینەی مەسیحیی بێنێتەئاراوە ،بەدڵنیاییەوە
جێی باوەڕ و متامنەپێكردن نییە ،كەواتە جێی سەرسوڕمان
نییە كەسانێك ،كە بەڕاستیی هەوڵی بەرەوپێشەوەبردنی
كڵێسای مەسیح نادەن ،كەڵك لە ئامرازگەلێك وەربگرن ،كە
كریستیانێك كەڵكیان لێوەرناگرێت.
ئەگەر ئ��ەوان هاوشێوەی پێشەوای رزگاریی (عیسا
مەسیح) ،راستگۆیانە خوازیاری خێر و رزگاریی رۆحی
مرۆڤەكانن ،دەبێت شوێنكەوتەی ئەو بن و جێبەجێكاری
منوونە بەرزەكانی ئ��ەو پەیامهێنەرەی ئاشتیی ب��ن ،كە
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سەربازەكانی خۆی بۆ سەركەوتن بەسەر نەتەوەكانی
دیكەدا نارد و لە كڵێساكەی خۆیدا كۆیكردنەوە ،بەاڵم نەك
بە زەبری شمشێر ،یان ئامرازەكانیتری هێز و دەسەاڵت،
بەڵكو سەربازەكانی بەچەكی ئینجیل تەیاربوون و لە
دیالۆگەكانیاندا تەقوا و ئەدەبێكی بێوێنەیان دەنواند؛ ئەمە
رەفتار و هەڵسوكەوتی عیسای مەسیح بوو .ئەگەر بڕیاربوایە
كافران بەزەبر و هێز باوەڕ بە مەسیح بێنن ،ئەگەر بڕیاربوایە
ئەوانەی ،كە چاویان بەڕووی حەقیقەتدا نوقاندووە ،یان
پێداگریی لەسەر هەڵەكانیان دەكەن ،بە هۆی سەربازانی
چەكدارەوە رێ لەهەڵەكردنیان بگیردرێت ،دڵنیاین ئەوە زۆر
ئاسانرت بوو بۆ سەربازانی مەسیح بەهێزە ئاسامنییەكانیەوە،
وەك بۆ رۆڵەكانی كڵێسا ،تەنانەت ئەگەر پشتیشیان زۆر بە
هێزەكانیانەوە قایم بێت.
لێبوردەیی و هەڵكردن لەگەڵ ئەو كەسانەی كە لەڕووی
ئایینیەوە ناكۆكییان لەگەڵ ئەوانی تردا هەیە ،ئەوەندە پەسەند
و جێی قبووڵی ئینجیلی عیسا و ئەقڵی تەندروستی مرۆڤە،
كە الی تاكەكانی مرۆڤ هیچ شتێك لەوە سەرسووڕهێنەرتر
نییە ،كە هێندە كەڕ و كوێر بن ،كە س��ەرەڕای روون و
ئاشكرابوونیشی ،نەتوانن درك بە پێویستیی و قازانجی بكەن.
نامەوێت لوتبەرزیی و پلەوپایەپەرستیی هەندێك كەس ،یان
ئامانجە نەفسانییەكان و وشكەڕۆیی بێبەزەییانەی ئەوانی
دیكە ،لۆمەبكەم .ئەمانە كەموكوڕیگەلێكن ،كە كردەوەكانی
مرۆڤ بەدەگمەن توانیوێتی بەتەواوەتی خۆیانی لێ رزگار
بكات .لەگەڵ ئەوەشدا كەس تەحەمولی ئەوە ناكات بە ئاشكرا
نامیلكەی لێبوردەیی

63

وەها سیفەتگەلێكی قێزەونی بخرێتەپاڵ ،مەگەر ئەوەی كە
ماكیاژی ئەو سیفەتانە بكات و رەنگ و بۆنی درۆیینیان
پێ ببەخشێت و بەڕواڵەت وای نیشانبدات ،كە شیاوی
پیاهەڵدانن ،هەرچەند ئەو كەسانە بە هۆی وشكەڕۆییە
بێیاسا ،رێسا و سەرسەرییەكانیانەوە بەالڕێدا دەچن.
هەر چۆنێك بێت ،هیچ گروپێك بۆی نییە بە بیانوی
پاراسنت و الیەنگریی لە بەختەوەریی خەڵك ،یان بە ناوی
پارێزگاریی لە یاساكان ،ماكیاژی رۆحییەتی چەوساندنەوە
و نادادگەریی ناكریستیانانە بكات ،هەروەها هیچ تاقم و
گروپێك بۆی نییە بە ناوی ئایینەوە ،چاوەڕێی ئەوە بكات
لە عەیاشیی و هەرزەییەكانی خۆش بنب و سزا نەدرێت .بە
كورتی ،كەس مافی ئەوەی نییە بە بیانوی وەفاداریی بە پاشا
و جێبەجێكردنی فەرمانەكانی یان بە بیانوی دڵسۆزیی و
پاكژیی لە پەرستنی خوادا ،شتێك بەسەر خۆی ،یان ئەوانی
تر بسەپێنێت .بەڕای من زیاتر لە هەموو شتێك ،پێویستە
كاروبارەكانی حكومەتی مەدەنی و ئایین لێكجیابكرێنەوە،
قەڵەمڕەوی كار ،چاالكی هەریەكەیان بەتەواوەتی و بە
ئاشكرا دەسنیشان بكرێت .ئەگەر ئەم لێكجیاكردنەوەیە
ئەنجامنەدرێت ،ناتوانرێت كۆتایی بەو مشتومڕانەی نێوان
كەسانێك ،كە نیگەرانی بەختەوەریی رۆحی مرۆڤەكانن و
كەسانێك كە نیگەرانی پاراستنی حكومەتن ،بهێرنێت.
بەڕای من ،دەوڵەت پێكهاتەیەكە لە مرۆڤەكان ،كە تەنها
بۆ دابینكردن و پاراسنت و بەرەپێشەوەبردنی بەرژەوەندییە
مەدەنییەكان پێكهاتووە .بەرژەوەندییە مەدەنییەكانیش
بەڕای من ئەمانەن؛ ژیان و تەندروستیی و ئاسایشی جەستە
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و موڵكدارێتی هەندێك شتومەكی وەك پارە ،زەوی ،خانو،
كەلوپەلی ناو ماڵەوەو...
ئەركی فەرمانڕەوای مەدەنی ئەوەیە ،بە جێبەجێكردنی
دادپ��ەروەران��ەی یاساگەلێكی یەكسان بۆ هەموو خەڵك
بە گشتیی و بۆ تاكەكانی ژێردەستی خۆی بە تایبەتی،
پارێزگاریی لەموڵكایەتی رەوای��ان بكات ،بەرامبەر ئەو
شتانەی سەر بە ژیانی ئەمدنیایەی ئەوانن .ئەگەر كەسێك
هەوڵی دەستێوەردانی یاساكانی پێوەندیدار بە دادپەرەوریی
كۆمەاڵیەتی و ئەو یەكسانییەی بدات ،كە بۆ دابینكردنی
ژیانی دنیایی و پاراستنیان هاتوونەتە ئ��اراوە ،دەبێت
بەرەوڕووی هەڕەشەی سزادان بكرێتەوە ،واتە بێبەشكردنی
لە بەرژەوەندیی و مافە مەدەنییەكان؛ بەو شێوەیە رێ
لەو كارەی بگیردرێت ،واتە بەرژەوەندیی و مافگەلێك كە
دەیتوانی و دەبوایە لە حاڵەتی ئاساییدا كەڵكیان لێببینێت،
بەاڵم كەس بە حەز و ویستی خۆی ،خۆی توشی ئەو سزایانە
ناكات ،كە لە هەندێك مافی ژیان بێبەشی بكەن ،نەخوازەڵاڵ
ئەو سزایانەی ئازادیی ،یان ژیانی لێدەستێننەوە .هەر بەم
هۆیەشەوەیە ،كە دەبێت فەرمانڕەوایەك هەبێت و كەسانێكی
بەهێز و كارامە و بە توانای لە خزمەتدا بێت ،تا بتوانێت
هەموو دەسدرێژیەكەرانی سەر مافی ئەوانیدی سزا بدات.
ك��ەوات��ە سەرجەمی ق��ەڵ��ەم��ڕەوی هێز و دەسەاڵتی
فەرمانڕەوا ،تەنها و تەنها پرسە مەدەنییەكان دەگرێتەوە و
بەس .بە واتایەكیتر ،دەسەاڵتی مەدەنی ،مافی مەدەنی
و حكومەتی مەدەنی ،هەموویان بەتەنها بۆ پەرەپێدانی
ئەمجۆرە پرسانە تەرخاندەكرێن .قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی
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فەرمانڕەوا بە هیچ شێوەیەك ناتوانێت و ناشبێت خۆی
لەپرسەكانی پێوەندیدار بە رزگاریی و بەختەوەریی رۆحی
مرۆڤەكانەوە بگلێنێت .بەڕای من تێڕامانەكانی خوارەوە ،ئەو
خااڵنەی سەرەوە زیاتر رووندەكەنەوە.
یەكەم ،پارێزگاریكردن لە رۆحی مرۆڤەكان نەسپێردراوەتە
دەست هیچ فەرمانڕەوایەكی مەدەنی ،چ جای ئەوەی بە
كەسانی دیكەش بسپێردرێت .بەڕای من خوا پارێزگاریكردن
لەڕۆحی مرۆڤەكانی بە فەرمانڕەوای مەدەنی نەسپاردووە،
چونكە پێناچێت خوا هەرگیز وەها دەسەاڵتێكی بە كەسێك
بەخشیبێت ،كە بە س��ەر كەسانی دیكەدا زاڵ ببێت و
ناچاریانبكات ئایینەكەی ئەو قبووڵ بكەن .وەها دەسەاڵتێك
تەنانەت بە رەزامەندیی خەڵكیش ناتوانرێت بسپێردرێتە
دەست فەرمانڕەوای مەدەنی؛ چونكە هیچ مرۆڤێك ناتوانێت
هێندە لە ئاست پارێزگاریكردن لە رزگاریی و بەختەوەریی
خۆی كەمتەرخەم بێت ،كە كوێرانە و نەزانكارانە بیداتە
دەست ئەوانی دی( ،جا ئەو كەسەش) پاشا بێت ،یاخود
دەستوپێوەندەكانی ،تا بۆی دەسنیشان بكەن چ باوەڕ ،یان
عیبادەتێك قبووڵبكات .هیچ مرۆڤێك تەنانەت ئەگەریش
بیەوێت ناتوانێت باوەڕی خۆی ملكەچی فەرمانی ئەوانی
دیكە بكات .سەرجەمی ژیان و دەسەاڵتی ئایینی لەسەرحەق،
بریتییە لە ئارەزوی تەواوەتی و دەروونیی ،ئەگەر باوەڕ لە
قوواڵیی دڵ و دەروونەوە نەبێت ،باوەڕ نییە .هەموو ئەو
شتانەی ئێمە باوەڕمان پێیان هەیە و هەموو ئەو عیبادەتە
رواڵەتییانەی ئەنجامیاندەدەین ،ئەگەر لە هزر و مێشكامندا
قەناعەمتان بە حەقانییەتیان نەهێنابێت و دڵنیا نەبین لەوەی
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كە قبووڵی بارەگای خوان ،وەها باوەڕ و عیبادەتێك ،بەدوورن
لە هەموو جۆرە بااڵیی و پیرۆزییەك ،لەڕاستیشدا لەبەردەم
رزگاریامندا گەورەترین كۆسپن ،كەواتە من پێموایە بە
شوێنكەوتنی ئایینێك ،كە دەزانین جێی قبووڵ و رەزامەندیی
خوا نییە ،نەك تەنها تاوانەكانی دیكەمان ناسڕینەوە ،بەڵكو
ژمارەی تاوانەكانیشامن زیاتر دەكەین ،تاوانگەلێكی وەك ریا،
دوڕوویی ،سوكایەتیكردن بە بارەگای پیرۆزی خوای گەورە.
دووەم :پارێزگاریكردن لە رۆح��ی مرۆڤەكان ،هیچ
پێوەندیی بە فەرمانڕەوای مەدەنییەوە نییە ،چونكە دەسەاڵتی
ئەو ،بە تەنها دەسەاڵتێكی رووكەش و رواڵەتییە و هیچیتر،
بەاڵم ئایینی لەسەرحەق و رزگاركەر ،بریتییە لە هاندانی
تەواوەتی مێشك ،چونكە بە بێ ئەوە ،هیچ كردەوەیەك لە
بارەگای خوادا قبووڵنابێت .رسوشتی تێگەییشتنی مرۆڤ
وەهایە ،كە ناتوانرێت بە دەسەاڵتی رواڵەتی ناچار بە
قبووڵكردنی شتێك بكرێت .زەوتكردن و دەستبەسەرداگرتنی
ماڵ و دارایی ،ئەشكەنجە و كردەوەگەلی لەم چەشنە ،ناتوانن
هیچ كاریگەرییان لەسەر گۆڕینی بڕیاری دەروونیی مرۆڤەكان
هەبێت؛ ئەویش لە شتانێكدا ،كە خۆیان پێیانگەییشتوون و
باوەڕیان لەسەر پەیداكردووە.
رەنگە بوترێت فەرمانڕەوای مەدەنیی ،دەتوانێت بە
بەكارهێنانی بەڵگە ،كەسانی گومڕا و بەالڕێدابراو بێنێتەوە
سەر رێگەی راست و بەمجۆرە ،بەختەوەرییان بۆ دابینبكات.
باشە ئەمە راستە ،بەاڵم دەبێت ئەوەمان لەبەرچاو بێت ،كە
لەم پرسەدا فەرمانڕەوای مەدەنیش لەگەڵ خەڵكانی تردا
یەكسانە .فەرمانڕەوای مەدەنی بە بەكارهێنانی ئەقڵ و
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بەڵگە ،بەدڵنیاییەوە دەتوانێت هەموو شتەكانی پێوەندیدار
بە فێركاریی ،پەروەردە ،راهێنان و راستكردنەوەی هەڵەكان،
كە شیاوی هەموو مرۆڤێكی چاكەكار و باشن ،ئەنجامبدات.
كورسی دەس��ەاڵت فەرمانڕەواكان ناچار بە وازهێنان لە
مرۆڤایەتی ،یان مەسیحییەتەكەیان ناكات ،بەاڵم هاندان
شتێكە و فەرمانڕەواییكردنیش شتێكیترە .پشتبەسنت بە بەڵگە
و ئەرگۆمێنت شتێكە و پشتبەسنت بە سزادان و لێپێچینەوە
شتێكیترە .ئەوە تەنها دەسەاڵتی مەدەنییە ،كە مافی سزادانی
هەیە ،بەاڵم لە پرسەكانی پشتئەستور بە بەڵگە و ئەرگۆمێنتدا،
بە تەنها نیەتپاكیی ،مەرجی باوەڕپێكراو و جێی متامنەیە.
هەموو مرۆڤێك لەسەریەتی خەڵكانیتر لە هەڵەكانیان
ئاگاداربكاتەوە و ئامۆژگارییان بكات ،قەناعەتیان پێ بكات،
بە بەڵگە و ئەرگۆمێنت بەرەو حەقیقەت و رێگەی راست
رێنوێنییان بكات ،بەاڵم یاسادانان و داواكردنی گوێڕایەڵیی
ئەوانی دیكە و ناچاركردنیان تەنها و تەنها تایبەتە بە
فەرمانڕەوای مەدەنی ،نەك كەسیتر .هەر بەم پێیە ،لەو
باوەڕەدام دەسەاڵتی فەرمانڕەوا هێندە زۆر و فراوان نابێت،
كە بتوانێت بە كەڵكوەرگرتن لە هێزی یاساكانی خۆی،
شێواز و رێساكانی ب��اوەڕ ،یان شێوازەكانی عیبادەتكردن
دەسنیشانبكات .یاسا بەبێ لێپێچینەوە و س �زادان ،هیچ
هێزێكی نابێت و لەبەرئەوەش ،كە لێپێچینەوە و سزادان
بە مەبەستی قەناعەتپێكردنی ه��زری م��رۆڤ ئامرازێكی
گونجاو نییە ،كەواتە كەڵك لێوەرگرتنیان لەبوارەكانی باوەڕ و
عیبادەتدا ،شتێكی تەواو بێسود و بێامنایە.
وەك پێشرتیش ئاماژەمان پێكرد ،نە باوەڕهێنان بە پرسە
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ئیامنییەكان و نە الساییكردنەوە و پێڕەویكردنی شێوازە
رواڵەتییەكانی عیبادەت ،ناتوانن رزگاریی رۆحی مرۆڤ
مسۆگەربكەن ،مەگەر ئەوەی كە كەسانێك كە باوەڕ دێنن
و عیبادەت دەكەن ،دڵنیا بن لە حەقانییەتی باوەڕەكەیان و
قبووڵبوونیشی لە الی خوا ،بەاڵم بە هیچ شێوەیەك لەڕێگەی
سزادانەوە ،ناتوانن وەها باوەڕێك بێننەئارا .تەنها تیشكی
باوەڕ و كاریگەرییەكانێتی ،كە دەتوانێت جۆری روانین و
روانگەكانی مرۆڤ بگۆڕێت ،بەاڵم ئەو تیشكی باوەڕە ،بە
هیچ كلۆجێك لەڕێی ئەشكەنجەی جەستەیی ،یان هەر جۆرە
سزادانێكی دیكەوە دەستەبەرنابێت.
سێیەم :پارێزگاری لێكردن و چاودێریكردنی رزگاریی
رۆحی مرۆڤەكان ،هیچ پێوەندیی بە فەرمانڕەوای مەدەنییەوە
نییە ،چونكە رەنگە توندبوونی یاساكان و توانای سزادان
بتوانێت زەینی تاكەكان بگۆڕێت و قەناعەتیان پێ بكات،
بەاڵم هەرگیز ناتوانێت یاریدەی رزگاریی رۆحی مرۆڤەكان
بدات.
ئەگەر تەنها یەك حەقیقەت بوونی هەیە و یەك رێگەش
بوونی هەیە ،كە بەرەو بەهەشت دەچێت ،چ هیوایەتێك بۆ
ئەوە هەیە زۆربەی مرۆڤەكان بچنە بە هەشتەوە؟ ئەگەر
هیچ رێگەیەك جگە لە شوێنكەوتنی ئایینی «كۆشك»یان
نەبێت و ناچاربن بە پێی زەروورەت ،تواناكانی ئەقڵی خۆیان
پشتگوێبخەن و دژایەتی حوكمی ویژدانی خۆیان بكەن،
كوێرانە و نەزانانە ملكەچی ویستی فەرمانڕەواكەیان بن و
ئایینێك قبووڵبكەن ،كە جەهل و نەزانین و خورافەپەرستیی
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و پلەوپایەخوازیی بەڕێكەوت لەو واڵتەدا هێناویەتییەئارا،
كە ئەوی تێدا لەدایكبووە! بە هۆی فرەیی بیروباوەڕ و
ناكۆكییە ئایینیەكانەوە كە فەرمانڕەوایانی جیهان ،لێرەشدا
هاوشێوەی بەرژەوەندییە مادییەكانیان ،ناكۆكیی زۆریان
لەگەڵ یەكدیدا هەیە ،ئەم رێگە باریكەی حەقیقەت ،تەنكرت
و ناسكرت دەبێتەوە ،واتە تەنها یەك واڵت لەسەرحەقە و
هەموو خەڵكانیتری دنیا ،بەپێی زەروورەت بە گوێگرتن لە
فەرمانڕەواكانیان پێدەنێنە رێگەی لەناو چوونەوە .وەها شتێك
زۆر نائاقاڵنییە و ئەمجۆرە وێناكردنەی خواش ،كە بەدبەختیی
و بەختەوەریی هەتایی مرۆڤ بەندە بەو شوێنەی كە لێی
لەدایكبووە ،زۆر نەشیاو و ناڕەوایە.
ئەم تێبینییانە بەدەر لە هەندێك تێبینیتر ،كە سەملێنەری
مەبەستەكەی ئێمەن ،ب��ەڕای من بەسن بۆ گەییشتنامن
بەو دەرەنجامە ،كە سەرجەمی دەسەاڵتی مەدەنی ،تەنها
پێوەندیی بە بەرژەوەندیی مەدەنی مرۆڤەكانەوە هەیە،
بە تەنهاش پارێزگاریكردن ،چاودێریكردنی پرسە دنیاییەكان
دەگرێتەوە و هیچ پێوەندیی بە جیهانی دوارۆژەوە نییە.
با ئێستا بزانین كڵێسا چییە؟ بەڕای من كڵێسا پێكهاتەیەكە
لە گردبوونەوەی خۆبەخشانەی كۆمەڵێك لەتاكەكان ،كە بەپێی
رێككەوتنێكی هاوبەش پێكەوە دەبەسرتێنەوە ،تا بەشێوازێك
كە بەڕای خۆیان قبووڵی بارەگای خوایە و كاریگەریی بەسەر
رزگاریی رۆحەكانیانەوە هەیە ،بەشێوەیەكی بەكۆمەڵ
عیبادەتی خوا دەكەن.
وتم كڵێسا ،كۆمەڵێكی ئازاد و خۆبەخشانەیە .كەس بە
زگامك ئەندامی هیچ كڵێسایەك نییە ،ئەگینا دەبوایە وەك
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چۆن موڵك و ماڵی دایك و باوكان لەڕێگەی میراتگرییەوە
بۆ منداڵەكانیان دەگوێزرێتەوە ،ئایینی دایك و باوكانیش
بە هەمانشێوە گ��وازراب��ای��ەوە بۆ منداڵەكانیان .هیچ
شتێك لەوە ناماقوڵرت نییە ،كەسێك وەك چۆن لەڕێگەی
مافی موڵكایەتییەوە زەوی و زاری بەدەستهێناوە،
بیەوێت ئیامنی خۆشی لەڕێگەی مافێكی لەو شێوەیە
بەدەستبێنێت .كەوابوو هیچ مرۆڤێك بە زگامك سەر بە
كڵێسا ،یان گروپێكی دیاریكراو نییە ،بەڵكو هەموو تاكێك
خۆبەخشانە پێوەندیی بە كۆمەڵێكەوە دەكات ،كە تیایدا
هەموو ئەو كردە و عیبادەتانە دەبینێتەوە ،كە بەڕاستیی
قبووڵی بارەگای خوان .ئومێد بە رزگاریی ،تاقە هۆكاری
پێوەندیكردنیەتی بە كۆمەڵگەی باوەڕدارانەوە ،وەك چۆن
هەر ئەو ئومێدەش تاقە هۆكاری مانەوەیەتی لەناو ئەو
كۆمەڵگەیەدا ،كەواتە ئەگەر دواتر هەڵە و كەموكوڕتیەكی
لە باوەڕ ،یان شێوەی عیبادەتكردنی ئەو كۆمەڵگەیەدا
(كە بە ویستی خۆشی چۆتە ناویەوە) بینی ،بۆچی نابێت
هەمان ئەو ئازادییەی هەبێت ،كە لە كاتی پێوەندیی
پێوەكردنیندا هەیبوو؟ واتە ئازادیی هاتنەدەرەوە یان
جێهێشتنی! ناتوانرێت هیچ ئەندامێكی كۆمەڵگەی ئایینی،
بە بێ پێدانی ئومێدێكی لێبڕاوانە بۆ جیهانی ئاخرەت،
ناچار بە مانەوە بكرێت ،كەواتە كڵێسا كۆمەڵگەیەكی
پێكهاتوو لە كەسانی خۆبەخشە ،كە بە مەبەستی گەییشنت
بە ژیانی ئاخرەت لە دەوری یەكدیی كۆبوونەتەوە.
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با ئێستا بزانین
دەسەاڵتی كڵێسا چییە و چ یاسا و ڕێساگەلێكی هەیە؟
بە گوێرەی ئەوەی ،كە هیچ كۆمەڵگەیەك ،هەرچەند
ئازادیش بێت ،یان لە هەر هەلومەرج و بارودۆخێكدا هاتبێتە
ئاراوە (چ پێكهاتبێت لە فەیلەسوفان ،كە بەدوای پەروەردە
و فێركارییەوەن ،یاخود بازرگانان كە بەدوای بازرگانییەوەن،
یاخود مرۆڤە دەوڵەمەند و خۆشگوزەرانەكان ،كە بەدوای
قسەوباس و راب��واردن��ەوەن) ،ب��ەڕای من ،نە كڵێسا و نە
هیچ كۆمەڵێكیتر ،بە هیچ شێوەیەك ،ناتوانێت درێژە بە
ژیانی بدات و یەكپارچەیی خۆی بپارێزێت ،مەگەر ئەوەی
كە ئەو كۆمەڵگەیە بە هۆی هەندێك یاساوە رێكبخرێت و
هەموو ئەندامانیش لەسەر رەچاوی نەزم و سیستمی ئەو
كۆمەڵگەیە رێكبكەون ،ئەگینا ئەو كۆمەڵگەیە بە زوترین
كات لێكهەڵدەوەشێتەوە .دەبێت رێككەوتن لەسەر كات و
شوێنی كۆبوونەوە بكرێت ،دەبێت یاساگەلێك بۆ وەرگرتن
و دەركردنی ئەندامان دابرنێت ،دەبێت پۆست و پلەوپایەی
بەرپرسان دیارییبكرێت و سەرجەم كاروبارەكانی بە
شێوەیەكی رێكوپێك و سیستامتیك بەڕێوەبچێت؛ ،ئەمجۆرە
پرسانەش نابێت نادیدە بگیرێت .وەك پێرش ئاماژەمان پێدا،
لەو رووەوە ،كە كۆبوونەوە و پێوەندیەكانی ئەندامانی كڵێسا،
تەواو ئازادانە و خۆبەخشانەن ،كەواتە بەو دەرئەنجامە
دەگەین ،مافی یاسادانانیش تەنها هی خودی ئەندامانی ئەو
كۆمەڵگەیە ،یان الی كەم هی ئەو كەسانەیە ،كە ئەندامانی
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ئەو كۆمەڵگەیە بە پێی رێككەوتنێكی گشتیی ئەو مافەیان
پێ بەخشیون (كە لەڕاستیدا هەردوو ئەمانە هەر یەك شنت).
رەنگە هەندێك كەس دەنگی ناڕەزایی هەڵبڕن ،كە
ناتوانرێت وەها كۆمەڵگەیەك بە كڵێسای راستەقینە ناودێر
بكرێت ،چونكە كڵێسای راستەقینە «ئۆسقۆف» یان قەشەیەكی
هەیە ،كە پێگە و حەقانییەتی خۆی لە پێغەمبەرەوە وەرگرتووە
و ئەو زنجیرەیە نەوە لە دوای نەوە تا ئەمڕۆ ،بەردەوام بووە.
من وەاڵمی ئەم پرسە دەدەم��ەوە .سەرەتا لێگەڕێن با
ئەوان ئەو فەرمانەم پێنیشانبدەن ،كە مەسیح وەها یاسایەكی
بۆ كڵێسای خۆی دانابێت .ئەگەر بڵێم رستەكانی ئەو فەرمانەی
ئەوان پشتی پێدەبەسنت ،زۆر روون و ئاشكران ،كەس وای بۆ
نەچێت سەبارەت بەم دەرئەنجامە قسەی پڕوپووچ دەكەم،
چونكە ئەم بەڵێنەی مەسیح بۆ ئێمە كە« :هەر كاتێك دوو
یان سێ كەس بە ناوی ئەوەوە لەدەوری یەك كۆ بوونەوە،
ئەویشیان لەگەڵدایە« .دیارە ئاماژە بە شتێكی تری جگە لەوە
دەكات ،كە ئەوان لێیتێگەییشتوون .تكایە كەمێك راوەسنت!
ئایا وەها كۆمەڵگەیەك هەموو شتە پێویستەكانی كڵێسایەكی
لەسەر حەقی تێدا نییە؟ دڵنیام وەها كۆمەڵگەیەك رزگاریی
رۆحەكانی ئێمە ،كە ئەوپەڕی مەبەست و ئامانجیشامنە،
دەستەبەردەكات.
دووەم :وەك دەبینن تەنانەت لەناو كەسانێكیشدا،
كە جەختی زۆریان لەسەر ئەم دەزگا یەزدانییە كردەوە و
جەختیشیان لەسەر نەوە لەدوای نەوە هاتنی یاسادانەران
بەپێی پلەوپایەیان لە كڵێسادا كردەوە ،هەمیشە چەندین
ناكۆكیی و ناتەبایی گەورە لەئارادا بووە .هەر ئەم ناكۆكییانەی
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ئەوان ،ناچار بە تێڕامان و لێوردبوونەوەمان دەكات ،كەواتە
مافی هەڵبژاردنی شتێك ،كە بە پێی ئەقڵ و بیركردنەوە بە
باشی دەزانین ،بەڕەوا دەزانێت.
سێیەم :من وام پێ باشە ئەم كەسانە ،وەك چۆن خۆیان
بە پێویستی دەزانن ،یاسادانەرێكیان لە كڵێساكەی خۆیاندا
هەبێت ،كە نەوە لە دوای نەوە و بە هۆی جێگرایەتییەوە
دەسنشیان كرابێت ،بە مەرجێك كاتێك پێوەندیی بەو
كۆمەڵەیەوە (واتە كڵێسا) دەكەم-كۆمەڵەیەك كە هاتبێتمە
سەر ئەو قەناعەتەی دەتوانێت رزگاریی و بەختەوەریی
رۆحم دەستەبەر بكات-ئازادیی و مافی هەڵبژاردنم هەبێت.
بەمجۆرەیە كە ئازادیی ئایینی دەستەبەردەبێت و هەرگیز
هیچ یاسادانەرێكی بەسەردا ناسەپێرنێت ،بەڵكو ئەو خۆی
یاسادانەر هەڵدەبژێرێت.
چونكە مرۆڤ هەمیشە بەدوای كڵێسای راستەقینەدا
دەگەڕێت ،من تەنها ئەو پرسیارەیان لێدەكەم ،كە ئایا
هێنانەئارای بارودۆخێك بۆ هاوسۆزیی و پێوەندیی نێوان
مرۆڤەكان لەڕێگەی ئازادیگەلی ئایینی و هەموو ئەو شتانەی،
كە تەنها «رۆحی پیرۆز» لە «كتێبی پیرۆز»دا ،راشكاوانە
ئاماژەی پێ كردوون ،كە بۆ رزگاریی و ئاسودەیی رۆحی من
پێویسنت ،لەگەڵ كڵێسای مەسیحدا سازگارتر نییە؟ من پرسیار
دەكەم و دەڵێم ئایا ئەوە بۆ كڵێسای مەسیح جوانرت و خۆشرت
نییە ،كە بوار بۆ هەرەوەزی و پێوەندیی هەموو مرۆڤەكان
بڕەخسێنێت؟ لەجیاتی ئەوەی كە رێگە بە كەسانێك بدات ،ئەو
بیدعەتكاریی و راڤە ئایینیانەی خۆیان ،كە پێیانوایە پاڵپشتیی
خوایان لە پشتەوەیە ،بەسەر خەڵكانی دیكەدا بسەپێنن و
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بە هۆی یاسا ئایینیەكانەوە راڤەكاریی و بیدعەتەكانیان وەك
پرسێكی تەواو پێویست بۆ وانەكانی مەسیح بسەپێنن؟ راڤە
و بیدعەتگەلێك كە كتێبی پیرۆز هیچ ئاماژەی پێ نەكردون،
یان هیچ حوكمێكی راشكاوانەی بۆ دەرنەكردون؟ ئەگەر
كەسێك بە مەبەستی بەشداربوون و پێوەندیی ئایینی ،شتێك
بە پێویست بزانێت ،كە مەسیح بۆ ژیانی ئاخرەت بە پێویستی
نازانێت ،لەڕاستیدا كۆمەڵگەیەك لەسەر بنەمای بیروڕا و
بەرژەوەندییەكانی خۆی بنیات دەنێت .من نازانم چۆن
دەتوانرێت وەها كڵێسایەك بە كڵێسای مەسیح ناودێربكرێت،
لە كاتێكدا فڕی بە مەسیحییەتەوە نییە ،كەسانێك لە بەشداریی
و پێوەندیی بێبەشدەكەن ،كە رۆژێك مەسیح لە بەهەشتی
بەریندا وەریاندەگرێت.
ئێرە شوێنێكی گونجاو نییە بۆ لێكۆڵینەوە لەسەر هێامكانی
كڵێسای راستەقینە .رووی قسەم تەنها لەو كەسانەیە ،كە
لە قواڵیی دڵەوە بۆ ویست و ئامانجەكانیان خەباتدەكەن،
بەردەوام بە هاتوهاوار ،دەنگە دەنگ و لەوانەشە هاوشێوەی
زیوسازانی «ئێفێسوس» لەپێناوی «دیانا»ی خواوەندیان
شیوەن بۆ كڵێسا بگێڕن .حەزدەكەم ئەوەیان بێنمەوە یاد،
كتێبی پیرۆز چەندین جار ئەوەی دووب��ارە كردۆتەوە ،كە
دەبێت شوێنكەوتە راستەقینەكانی مەسیح ،رەنج و ئازار
بكێشن ،بەاڵم من لە هیچ بەشێكی ئێنجیلدا ئەوەم نەبینیوە،
كە دەبێت كڵێسای مەسیح ،خەڵك ئازار و ئەشكەنجە بدات،
بەزەبری ئاگر و شمشێر ناچاریان بكات باوەڕ و ئیامنەكەی
ئەو قبووڵبكەن.
ئامانجی كۆمەڵگەی ئایینی ،وەك پێشرت قسەمان لەسەر
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كرد ،عیبادەت و پەرستنی بەكۆمەڵی خوا و لەئەنجامی
ئەوەشدا ،بەدەستهێنانی ژیانی ئەبەدییە ،كەواتە دەبێت
هەموو یاساكانی كڵێسا ،بەرەو ئەو ئامانجە هەنگاو بنێن و
هەموو یاسا ئایینیەكان لەو چوارچێوەیەدا سنوردار بكرێنەوە.
لەو كۆمەڵگەیەدا هەرچییەك پێوەندیی بە بەدەستهێنانی
مافە دنیایی و مەدەنییەكانەوە هەبێت ،نابێت و ناتوانرێت
بازرگانیی و مامەڵەی پێوە بكرێت .لە هەرێمی ئاییندا
پەنابردنەبەر هێز و زۆر ،كارێكی رەوا نییە ،چونكە هێزی
زۆرەملێ و داپڵۆساندن ،بەتەواوەتی هی فەرمانڕەوای
مەدەنییە و هەروەها بەرپرسیارێتی سەرجەم شتومەك و
سامان و داراییە دنیاییەكانیشی لە ئەستۆدایە.
رەنگە ئەم پرسیارە بێتە پێشەوە ،كە ئەگەر یاسا ئایینیەكان
خاوەنی هێز و دەسەاڵتی ناچاركەر نەبن ،چۆن دەتوانرێت
(لەسەر ئاستی كۆمەڵگەدا) فەرمانڕەواییان پێبكرێت؟
وەاڵمەكەی ئەوەیە ،كە دەبێت ئەم یاسایانە بە شێوازێكی
گونجاو لەگەڵ ك��رۆك و چییەتی ئەمجۆرە كاروبارانەدا
بێنە ئاراوە و فەرمانڕەوایی بكەن ،چونكە ئەگەر دەربڕینە
رواڵەتییەكان و پاراسنت و رەچاوكردنی رێوڕەسمە ئایینیەكان،
لەسەر بنەمای باوەڕێكی پتەو ،سەقامگیر و پەسەندی ئەقڵ
نەبێت ،هیچ سودێكیان لێ ناكەوێتەوە .هاندان و پاڵپێوەنان،
بیرخستنەوە و ئامۆژگاریكردن ،ئامرازگەلێكن ،كە ئەندامانی
ئەم كۆمەڵگەیە ناچار بە راییكردنی ئەركەكانیان دەكات.
ئەگەر بەم شێوازانە تاكی تاوانكار چاك نەكرا و قەناعەت
پێنەكرا ،ناتوانرێت هیچ كارێكی دیكە ئەنجامبدرێت ،جگە
لەوەی ،ئەمجۆرە تاكە سەركەش و كەللەڕەقانە ،كە هیچ
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هیوایەك بۆ چاكبوونەوەیان لەئارادا نییە ،لەو كۆمەڵگە
ئایینیەوە دەربكرێن و دوور بخرێنەوە .ئەوپەڕی ئاستی
هێز و دەسەاڵتی رێبەرانی ئایینی ،هەر ئەوەندەیە ،كەواتە
جگە لە پچڕانی پێوەندیی نێوان كڵێساو كەسی دوورخراو،
ناتوانرێت هیچ سزایەكی دیكەی بدرێت ،تاكی تاوانباریش
چیدی ناتوانێت وەك ئەندامی ئەو كڵێسایە مبێنێتەوە.
ئێستا كە ئەم شتانەمان بۆ روونبووەوە ،لە قۆناغی دواتر
ئەم خاڵە تاوتوێدەكەین ،تا كەی دەتوانین درێژە بە لێبوردەیی
بدەین و لێبوردەیی ،تاك بە چ شتانێكەوە پابەند دەكات؟
یەكەم :من لەو باوەڕەدام هیچ كڵێسایەك لەپێناو كاركردن
بە لێبوردەی ،ناچار نییە دوای ئامۆژگاریی و ئاگاداركردنەوەی
كەسێك ،كە هێشتاش سورە لەسەر دژایەتیكردنی یاساكانی
كۆمەڵگە ،لە ئامێزی خۆیدا رابگرێت ،چونكە ئەم یاسایانە
مەرجی بەشداریی ،هەروەها گەرەنتیكەری پاراستنی
كۆمەڵگەشن ،ئەگەر بە بێ هیچ پەرچەكردارییەك پێشێلبكرێن،
هێندە ناخایەنێت كۆمەڵگە بەتەواوەتی دەڕووخێت.
لەگەڵ ئەوەشدا لە هەموو ئەم حاڵەتانەدا دەبێت بزانین
دەركردنی سزای «تەكفیر» و جێبەجێكردنیشی-بە دەم بێت
یاخود بە كردەوە-دەبێت بە بێ هیچ جۆرە توندوتیژیی و
زۆرەملێیەك ئەنجام بدرێت ،كەواتە تاكی دەركراو لە كڵێسا
بە هیچ شێوەیەك نابێت زیانی مادیی و گیانی بەربكەوێت.
وەك پێشرتیش ومتان ،زەبر و زۆرەملێ ،تەنها تایبەتە بە
فەرمانڕەوای مەدەنی و هیچ كەسێكی ئاسایی ،مەگەر بۆ
بەرگریكردن لەخۆی لەدژی ستەم و چەوساندنەوە نەبێت،
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لە هیچ شوێنێكدا نابێت كەڵك لەهێز و زەبر وەربگرێت.
تەكفیركردن ،نە دەتوانێت تاكی دەركراو لەو ماف و ئیمكانیاتە
مەدەنییانە بێبەش بكات ،كە پێشرت هەیبووە ،نە تەنانەت بۆی
هەیە ئەو كارە بكات .ئەمجۆرە كارانە تەواو كاری حكومەتی
مەدەنین و لەژێر چاودێریی و سەرپەرشتیی فەرمانڕەوای
مەدەنیدان .هەموو هێزی تەكفیر لەوەدا كورتدەكرێتەوە،
كە را و بۆچوونی كۆمەڵگەی ئایینی لەمبارەیەوە بە ئاشكرا
رادەگەیەنرێت .بەمجۆرە یەكێتیی نێوان ئەندامانی كڵێسا
و تاكی دەركراو لەناو دەچێت و پێوەندییشیان دەپچڕێت.
بە كۆتاییهاتنی ئەم یەكێتیی و پێوەندییە ،سودمەندبوون
لە هەندێك ماف(ئیمتیاز) ،كە كۆمەڵگەی ئایینی دەیخاتە
خزمەتی ئەندامانییەوە ،لەناو دەچێت .كەواتە ئەگەر قەشەی
كڵێسا لەڕێوڕەسمی «شێوی یەزدانی»دا لەو نان و شەرابەی
پێ نەدات ،كە بە پارەی كەسی دەركراو نەكڕدراوە ،بەڵكو
بە پارەی كەسانی دیكە ك��ڕدراوە ،هیچ زیانێكی مەدەنی
پێنەگەییشتووە.
دووەم :هیچ تاكێكی ئاسایی هەرگیز بۆی نییە دەرحەق
بە كەسانێك ،كە تەنها لەبەرئەوەی سەر بە كڵێسا یان ئایینیكی
دیكەن ،جیاوازیی دابنێت لە پێدانی مافە مەدەنییەكانیان.
دەبێت سەرجەمی ئەو ماف و ئیمكاناتانەی ،كە وەك مرۆڤێك
یان ئەندامێك دەیگرێتەوە ،بۆی پارێزراوبێت .ئەمجۆرە شتانە
هیچ پێوەندییان بە ئایینەوە نییە ،جا ئەو كەسە كریستیان بێت،
یاخود كافر ،نابێت هیچ توندوتیژیی و زیانێكی بەربكەوێت.
ئێمە نابێت پشت بە پێوەرگەلی تەسكبینانە و نادادپەروەرانە
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ببەستین ،بەڵكو دەبێت دڵسۆزیی ،دڵفراوانیی ،ئازادیی فكر
و كردەشی بخەینە سەر .ئەمانە ئەو شتانەن ،كە ئێنجیل و
ئەقڵیش فەرمانیان پێدەدات ،سۆز و عاتیفە خۆڕسكەكانی
ناخامن ،ناچارمان دەكەن پابەند بین بەرامبەریان.
ئەگەر كەسێك لەڕێگەی راست الیدا ،ئەو نەهامەتییە
داوێنی خۆی دەگرێتەوە و هیچ زیانێك بە ئێوە ناگەینێت،
كەواتە نابێت لە پرسەكانی پێوەندیدار بە ژیانی ئەم
جیهانەوە سزایبدەن ،چونكە بە پێی باوەڕی ئێوە ،لە جیهانی
ئاخرەتدا رۆژڕەش و سیاچارە دەبێت .ئەو شتانەی ،كە من
سەبارەت بە لێبوردەیی نێوان خەڵكانێك ،كە وەك ئایین
ناكۆكییان لەگەڵ یەكدیدا هەیە باسیدەكەم ،كڵێساكانی
گروپە جۆراوجۆرەكانیش دەگرێتەوە ،وەك بڵێی پێوەندیی
نێوان كڵێسا جۆراوجۆرەكان ،رێك وەكو پێوەندیی نێوان تاكە
ئاساییەكان وایە ،تەنانەت ئەوە لە كاتێكیشدا روودەدات ،كە
فەرمانڕەوای مەدەنی دەبێتە ئەندامی فاڵن ،یان فیسار گروپی
ئایینی ،چونكە نە حكومەتی مەدەنی و نە كڵێسا هیچكامیان
ناتوانن مافێكی تازە بە یەكدیی ببەخشن .كەواتە فەرمانڕەوای
مەدەنی ،چ ئەندامی كڵێسایەك بێت ،یاخود نا ،كڵێسا هەمان
ئەو كۆمەڵگە خۆبەخشانەیە دەبێت ،كە پێشرت هەبووە.
كڵێسا بەهۆی بە ئەندامبوونی فەرمانڕەوای مەدەنییەوە،
نە مافی بەكارهێنانی هێزی شمشێر بەدەستدێنێت ،نە بە
دەرچونیشی لە كڵێسا ،مافی رێنوێنی و تەكفیركردنی خۆی
لەدەستدەدات .ئەمە مافی پێویست و نەگۆڕی كۆمەڵگەیەكی
خودموختارە ،كە بتوانێت هەر ئەندامێكی بكاتە دەرەوە و
سەرپێچیی لە یاسا و رێساكانی بكات ،بەاڵم كڵێسا ناتوانێت
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بە هۆی بە ئەندامبوونی ئەندامانی ت��ازەوە (بۆ منوونە
فەرمانڕەوای مەدەنی) مافێكی وەكو سەپاندنی هێز و زۆر
بە سەر كەسانێكدا بەدەست بێنێت ،كە نەچونەتە ریزیەوە،
كەواتە دەبێت هەمیشە ئاشتیی ،دادگەریی ،برایەتی ،سۆز
و خۆشەویستیی لە الیەن كڵێسای گروپە جۆراوجۆرەكانەوە
رەچاوبكرێت ،وەك چۆن لە الیەن خەڵكانی ئاساییەوە بە
بێ هیچ جۆرە هەوڵدانێك بۆ بە كارهێنانی زەبر و زەنگ،
دەرحەق بە ئەوانی دیكەی رەچاودەكرێت.
دەتوانرێت ئ��ەم خاڵە بە هێنانەوەی منوونەیەكی
دیكەش روونرتبكرێتەوە .دوو كڵێسا یەكێكیان كڵێسای
ئەرمەنییەكان و ئەوی تریان كڵێسای كالڤینیستەكانی شاری
كۆنستانتین لەبەرچاوبگرن .ئایا كەس هەیە بڵێ وەك چۆن
لە شوێنەكانیتردا كاری پێدەكرێت ،هەریەك لەم كڵێسانە
مافی ئەوەیان هەیە ،ئەندامانی كڵێساكەی دیكە لە موڵك و
ماڵ و داراییەكانیان بێبەشبكات ،لەبەرئەوەی كە لە هەندێك
بیروباوەڕ ،یان رێوڕەسمی ئایینیدا لەیەكرتی جیاوازن ،لە
كاتێكدا توركەكان (عوسامنلییەكان) لەم ناوەدا بێدەنگ و
ئارام ،سەیری بارودۆخەكە دەكەن ،بە بینینی ئەو زوڵم و
ستەمە نامرۆڤانانەی ،كە كریستیانەكان دەرحەق بە یەكرتیی
دەیكەن ،لە قاقای پێكەنین دەدەن .ئەگەر یەكێك لەم كڵێسانە
مافی چاككردنەوەی هەڵەی ئەویتری هەبێت ،پرسیارەكەی
من ئەوەیە كامیان ئەو مافەی هەیە و بە چ ناوێكەوە ئەو
مافەی پێدراوە؟ بێگومان وەاڵمەكە ئەمە دەبێت كە كڵێسای
راستئەندێش و راست باوەڕ مافی چاككردنەوەی هەڵەی
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كڵێسای بیرچەوت و بێدینی هەیە .ئەم قسە زل و بەڕواڵەت
جوانە ،بە هیچ كلۆجێك مانایەكی تەواو و پڕاوپڕی نییە،
چونكە هەموو كڵێسایەك خۆی بە راستئەندێش و لەسەر
حەق دەزانێت و لەڕوانگەی ئەوی ترەوە تاوانبار و بێدینە.
هەموو كڵێسایەك باوەڕەكانی خۆی لەسەر حەق دەزانێت
و دژایەتیكردنیشیان رەتدەكاتەوە ،كەواتە لە مشتومڕ
و وتوێژەكانی نێوان ئەم دوو كڵێسایەدا ،سەبارەت بە
حەقانییەتی باوەڕ و دروستبوونی عیبادەتەكانیان ،هەردووال
وەكو یەك خۆیان لەسەر حەق دەزانن .نە لە كۆنستانتی ن و نە
هیچ شوێنێكیتری ئەم دنیایەدا دادوەرێك نییە ،كە بتوانرێت
بە حوكمی ئەو ،ئەم كێشەیە چارەسەربكرێت .دادوەریكردن
لەمبارەیەوە تەنها تایبەتە بە دوادادوەری هەموو مرۆڤەكان،
وەك چۆن سزادانی تاوانبارانیش تەنها لەدەستی ئەودایە.
با ئەم مەسیحییانە-ئەگەر نەڵێین تاوانەكانیان ،دەبێت
بڵێین نادادپەروەرییان -بە لوتبەرزیی و لەخۆباییبوونیان
ئیزافە كردووە و بێفكرانە و لوتبەرزانە ،لەگەڵ الیەنگرانی
كڵێساكانی دیكەدا هەڵسوكەوتی نەگونجاو دەكەن ،ببینن تا
چەند قێزەونانە تاوان دەكەن؛ ئەوەش لە كاتێكدایە ،كە بە
هیچ شێوەیەك لەالیەن خواوە ،ئەركی بەرپرسیارێتیی كار و
كردەوەی خەڵكیتریان پێ نەسپێردراوە.
نەخێر! ئەگەر دەربكەوێت ،كە كامیەك ل��ەم دوو
گروپە ئایینیە لەسەر حەقە ،دیسانەوە ئەو مافە بە كڵێسای
راستئەندێش و راستباوەڕ نابەخرشێت ،كە ئەویرتیان لەناو
بەرێت .نە كڵێساكان مافی دادوەریكردن لەسەر كاروبارە
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دنیاییەكانیان هەیە ،نە ئاگر و شمشێریش ئامرازگەلێكی
گونجاون بۆ قەناعەت پێكردنی زەینی مرۆڤ بۆ دوورخستنەوە
لە هەڵە و ئاگاداربوونەوە لە حەقیقەت .ئێستا با وای دابنێین
فەرمانڕەوای مەدەنی حەز بە پشتگیریكردنی یەكێك لەو
الیەنانە دەكات و شمشێرەكەشی بخاتە خزمەتیانەوە ،تا
بە پاڵپشتیی ئەو بتوانن هەرچۆنێكیان دەوێت ،كوشتوبڕی
نەیارە فكرییەكانیان بكەن .ئایا كەس هەیە بڵێ كڵێسایەكی
مەسیحیی ،مافی ملمالنێ و دژایەتیكردنی برا ئایینیەكانی خۆی
لە پاشای عوسامنییەوە وەربگرێت؟ كافرێك ،كە خۆی لە هیچ
بوارێكی كاروبارە ئایینیەكاندا مافی سزادانی كریستیانەكانی
نییە ،ناتوانێت وەها مافێك بە تاقمێك لە كریستیانەكان
ببەخشێت .باردۆخی كۆنستانتین بەمجۆرە دەبێت و هەر
ئەم ئەرگۆمێنتە ،بۆ هەموو قەڵەمڕەوی كریستیانەكانیش
راستیی لەخۆدەگرێت .دەسەاڵتی مەدەنیی لە هەموو
شوێنێكدا یەكسانە و ئەم دەسەاڵتە كاتێك لەبەردەستی پاشای
مەسیحیدایە ،ناتوانێت مافێكی زیاتر بە كڵێسا ببەخشێت ،چ
بگات بەوەی كە ئەو دەسەاڵتە لەبەردەستی كافراندا بێت،
ئەو كافرانەی كە هیچ كاتێك ،هیچ كەسێك پێیوانەبووە كە
بتوانن مافێكی زیاتر بە كڵێسا ببەخشن.
ب��ەاڵم جێی تێڕامان و داخیشە ئ��ەم داكۆكیكارە
سەرسەختانەی حەقیقەت و ئەوانەی ،كە رێگریی لە ئەنجامی
ت��اوان دەك��ەن ،هەروەها ئەوانەش ،كە دژی ناكۆكیگەلی
ئایینین ،ئەگەر فەرمانڕەوای مەدەنیی لە پشتیانەوە نەبێت،
بەدەگمەن جۆش و خرۆش دایاندەگرێت ،لەپێناوی خوادا
خەبات و تێكۆشان دەكەن و هەركە لەالیەن كۆشكەوە،
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پلەوپایە و بەرژەوەندیگەلی دنیاییان پێ ببەخرشێت و
هەست بەوە بكەن لە خەڵكی دیكە بەهێزترن ،بە زوترین
كات ئاشتیی ،دڵسۆزیی و نیەتپاكیی لەبیردەكەن .ئەم كەسانە
تەنها لەكاتێكدا دەتوانن باوەڕمەندیی خۆیان بپارێزن ،كە
دۆخێكی لەوجۆرەیان بۆ نەیەتە پێشێ .ئەوان كاتێك دەسەاڵتی
ئەنجامدانی ئەشكەنجەیان نەبوو ،لەڕیزی دەسەاڵتداراندا
نەبوون ،حەزیان دەك��رد لەسەر بنەمای پێوەندیگەلی
دادگەرانەوە بژین و خەڵكیتریشیان بۆ لێبوردەیی هاندەدا.
ئەمانە كاتێك پشتیوانیی دەسەاڵتی مەدەنییان لەپشتەوە
نەبێت ،دەتوانن بەوپەڕی تەحەمول و پشودرێژییەوە،
نەخۆشیی بتپەرستیی ،گروپپەرستیی و خوانەناسیی لە
تەنیشت خۆیانەوە تەحەمولبكەن ،بەاڵم لەكاتی گونجاوی
خۆیدا بەرژەوەندییە ئایینیەكان (بەرژەوەندیی ئایینی ،بە
گوێرەی قسەی خۆیان) ناچاریاندەكەن نیگەرانیی و ناڕەزایی
خۆیان دەرببڕن .ئەوان بوێریی ئەوەیان نەبوو ،هێرش بكەنە
سەر ئەو تاوانانەی ،كە لە كۆشكدا دەك�ران ،یان بە هۆی
حكومەتەوە پەرەیان پێدەدرا و لەو كاتانەدا وایان پێ باش
بوو ،واز لە بەڵگە و ئەرگۆمێنت بێنن .ئەگەر ئەرگۆمێنت
تاقە شێوازی دروست بۆ پەرەپێدانی حەقیقەت بێت و ئەوان
خۆیانی لێ بپارێزن ،ئەگەر بەڵگەگەلی بەهێز و دیالۆگی
رێكوپێك ،تێكەڵ بە زماننلوسیی و زماندرێژیی ببێت ،چیدی
هیچ رێگەیەك بۆ پەرەسەندنی حەقیقەت نامێنێتەوە.
بە كورتی ،نە تاكەكان نە كڵێساكان و تەنانەت دەوڵەت،
مافی ئەوەیان نییە بەناوی ئایینەوە دەسدرێژیی بكەنە
سەر مافی مەدەنی و مافە دنیاییەكانی خەڵكی دیكە.
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كەسانێكیش كە رایەكی جیاواز لەمەیان هەیە ،ئەگەر باش
بیربكەنەوە بۆیان دەردەكەوێت ،چاندنی تۆوی دووبەرەكی
و جەنگ ،چەند زیان بەخشە و ئەو دوژمنكارییە بێكۆتایی و
كوشتوبڕانەی ،كە بەو هۆیەوە بەرەوڕووی مرۆڤ دەبنەوە،
چەند زیانبەخش و مەترسیدارن .تا ئەم بیروباوەڕە زاڵ بێت،
كە حكومەت مافێكی خواییە و ئایینیش دەبێت بەزەبری
چەك و هێز پەرەبستێنێت ،هیچ ئاشتیی ،ئاسایش ،برایەتی
و هاریكارییەكی گشتیی لەناو مرۆڤەكاندا سەقامگیر و
بەردەوام نابێت.
سێیەم :دەبێت بزانین ئایا نواندنی لێبوردەیی ،داوای
چی لەو كەسانە دەكات ،كە بە هۆی هەندێك تایبەمتەندیی
و پلەوپایەی ئایینیەوە لە خەڵكیتر ،واتە خەڵكی ئاسایی
جیاكراونەتەوە ،وشەیەك (واتە رەشۆكی) كە ئەوان (خاوەن
پلەوپایەی ئایینی) حەزدەكەن بیدەنە پاڵامن و بەو ناوەوە
بانگامن بكەن .جا ئەم خاوەن پلەوپایانە قەشەی كاسۆلیك
بن ،یاخود ئۆسقۆف ،قەشەی پڕۆتستان ،رێبەری ئایینی ،یان
هەركەسێكی دیكە ،چونكە هەرچییەك بن خاوەن كەسایەتی
و بەڕێزن .قسەی من لێرەدا لێكۆڵینەوە لە سەرچاوەی
دەسەاڵت یان پلەوپایەی پیاوە ئایینیەكان نییە .من تەنها
ئەوەندە دەڵێم ،دەسەاڵتی پیاوانی كڵێسا هەرچەندەش
زیاد بكات ،لەبەرئەوەی كە ئەو دەسەاڵتە ،ئایینیە ،كەواتە
دەبێت تەنها لەچوارچێوەی كڵێسادا ك��اری پێبكرێت،
چونكە جەوهەری كڵێسا شتێكی جیاوازە لە دەوڵ��ەت،
سنورەكانی نێوان ئەم دوانە نەگۆڕ و جێگیرن .خوا ،ئاسامن
و زەوی دەسوڕێنێتەوە و ئەم هەموو بوونەوەرە جۆراوجۆر و
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فرەچەشنانە پێكەوە دەژیێنێت ،ئەوە خوایە كە ئەم كۆمەاڵنە
پێكەوە دەبەستێتەوە ،كۆمەڵگەڵێك كە لەسەرەتا و كۆتایی،
هەروەها لە ژیان و تاڕادەیەكی زۆر لە هەموو شتەكاندا
بە تەواوەتی لێكجیاوازن .هیچ مرۆڤێك لە هەر پلەوپایە و
پۆستێكی كڵێسادا ،كە بە هۆی ئەو پۆست و پلەوپایەوە بە
شانوشكۆ ،رێز و حورمەت گەییشتبێت ناتوانێت مرۆڤێكی
دیكە ،كە ئەندامی كڵێساكەی ئەو نییە ،یان باوەڕەكانیان یەك
ناگرێتەوە ،بە هۆی ئەو جیاوازییە ئایینیانەی نێوانیانەوە،
لەئازادیی یان بەشێك لە ماف دنیاییەكان بێبەشیبكات .شتێك
كە بۆ هەموو كڵێساكان حەرام و رێپێنەدراوە ،ناتوانرێت بە
پاڵپشتیی مافی كڵێسا بۆ هیچ یەك لە ئەندامانی ئەو كڵێسایە
بە رەوا و رێپێدراو بزانرێت.
ب��ەاڵم ئەمە هەموو بابەتەكە نییە .هەر ئ��ەوە بەس
نییە ،كە رێبەرانی ئایینی واز لە توندوتیژیی ،تااڵنكاریی،
هەموو جۆرەكانی ئازار و ئەشكەنجەدان بێنن .كەسێك ،كە
بانگەشەی جێگرایەتی حەوارییەكان دەكات ،رێنامییكردن و
فێركردنی خەڵك بە ئەركی سەرشانی خۆی دەزانێت ،دەبێت
هەموو الیەنگرانی خۆی بۆ رەچاوكردنی ئاشتیی و دڵسۆزیی
لەبەرامبەر سەرجەم مرۆڤەكان هانبدات ،جا ئەو مرۆڤانە چ
نەزان ،گومڕا بن و چ زانا و دروستكار؛ چ لەڕووی عیبادیی و
بیروباوەڕەوە لێكجیاواز بن و چ هاوبیر بن .ئەگەر تۆزقاڵێك
نیەتپاكی و سۆز و میهرەبانی لە كڵێساكەیدا هەبێت،
دەبێت بە جیدییەتەوە هەموو مرۆڤەكان ،چ سەر بە چینی
فەرمانڕەوایان و چ خەڵكی ئاسایی بن ،بۆ خێرخوازی ،سۆز،
خۆشەویستی ،لێبوردەیی هان بدات و شێلگیرانەش هەوڵبدات
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هەموو ئەو قەیران و دوژمنكارییە نابەجێیانەی ،كە یان بە
هۆی وشكەڕۆیی زێدەڕۆیانەی مرۆڤەكانەوە لە بەرامبەر
گروپی خۆیان ،یان بە هۆی فیتنە و ئاژاوەگێڕیی ئەوانی
دیكەوە ،لەدژی نەیارانیان هەڵگیرساون ،هێور بكاتەوە .من
بە تەمای روونكردنەوەی ئەوە نیم ،كە ئەگەر وتاربێژانی سەر
مینبەرەكان هەمیشە لەگەڵ پرەنسیبی لێبوردەییدا هاودەنگ
بن ،هەم دەوڵەت و هەمیش كڵێسا تا چەند لێی سودمەند
دەب��ن .پێتان وانەبێت دەمەوێت سوكایەتی بەو مرۆڤە
گەورانە بكەم .من نامەوێت لە شانوشكۆ و پلەوپایەیان كەم
بكەمەوە ،نابێت خودی ئەوان یان هیچ كەسێكی دیكەش
لە گەورەیی و پلەوپایەیان كەم بكاتەوە ،بەڵكو بەڕای من،
دەبێت بپارێزرێت .كەسێك كە خۆی بە پەرەپێدەری وشەی
یەزدان و بانگەشەكاری ئێنجیل دەزانێت ،ئەگەر پڕوپاگەندە
بۆ شتێكی جگە لەم فێركارییانە بكات ،ئەوە یان دركی بە
ئەرك و بەرپرسیارێتی خۆی نەكردووە ،یان كەمتەرخەمە لە
ئاستیدا ،دەبێت رۆژێك لەڕۆژان لەبەردەمی عیسای مەسیحدا
وەاڵم بداتەوە .ئەگەر كریستیانەكان پاش ئەوەی ئەشكەنجە
و ئازارێكی زۆر بدرێن ،ئنجا پێیان بوترێت واز لە هەموو
شێوازەكانی رق و قین لەدڵیی بێنن ،سەرەتا دەبێت ئەوانەیان،
كە زیانیان بەر نەكەوتووە ،خۆیان لە نواندنی توندوتیژیی و
بەكارهێنانی زەبر و زەنگ بەدوور بگرن و شێوازی ناشایست،
دەرحەق بەو كەسانە نەگرنە بەر ،كە هیچ زیانێكیان پێ
نەگەیاندون .ئەوان دەبێت هەر ئەم شێوازە نەرمونیان و
میانەڕۆیانەیە ،بە تایبەت دەرحەق بەو كەسانە بەكاربهێنن،
كە تەنها و تەنها سەرقاڵی كاروباری خۆیانن و هیچ كارێكیان
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جگە لە سەرقاڵبوون بە كاروبارە شەخسییەكانی خۆیانەوە
نییە .ئەمانە بەدەر لەوەی كە خەڵك چۆن بیریان لێدەكەنەوە،
دەتوانن بەو شێوازەی ،كە خۆیان پێیانوایە قبووڵی بارەگای
خوایە ،عیبادەتی خوا بكەن و لە رێگەی هەر ئەم عیبادەتەوە،
هیوایەتێكی زۆری��ان بۆ بەختەوەریی ئەبەدیی هەبێت.
هەموو تاكێك لە ژیانی رۆژانەیدا ،لە بەڕێوەبردنی موڵك
و ماڵ و پاراستنی تەندروستیی خۆیدا ،دەتوانێت رەچاوی
هەموو ئەو شتانە بكات ،كە بۆ ئاسایش و خۆشگوزەرانیی
خۆی پێویسنت و هەروەها رێگەیەكیش بگرێتە بەر كە بە
باشرتین رێگەی دەزانێت.
كەس گلەیی لە خراپ بەڕێوەچوونی ژیانی دراوسێكەی
ناكات .ك��ەس لە تاكێك كە لە كێاڵنی زەوی��ی��ەك��ەی ،یان
بەشودانی كچەكەیدا توشی هەڵە بووە ،تووڕە نابێت .كەس
تەمبێی ئەو تاكە هەڵەخەرجە ناكات ،كە هەموو پوڵ و
پارەی خۆی لە مەیخانەكاندا بەفیڕۆدەدات .هەموو مرۆڤێك
بۆی هەیە تێكیبدات ،یان ئاوەدانبكاتەوە ،یان بەدڵی خۆی
پارەكانی خەرجبكات .كەس كەمرتین ناڕەزایی لە بەرامبەریدا
دەرنابڕێت .كەس چاودێریی ناكات .ئەو كەسێكی تەواو ئازادە،
بەاڵم ئەگەر كەسێك ب��ەردەوام هاتوچۆی كڵێسا نەكات و
هەڵسوكەوتی لەگەڵ رێوڕەسمە عیبادییە باوەكاندا رێكنەخات،
یان منداڵەكانی نەخاتە ژێر ركێفی فەرمانڕەوایی و دەسەاڵتی
ئایینی فاڵن ،یان فیسار رێكخراو ،یان كۆمەڵی ئایینیەوە ،ئەم
پرسە دەستبەجێ دەنگوهەرایەكی زۆری لێدەكەوێتەوە و هات
و هاوار سەرتاپای گەڕەكەكە دەگرێتەوە .هەموو كەسێك ئەو
مافە بە رەوای خۆی دەزانێت ،كە تۆڵەی ئەو تاوانە گەورەیە
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بكاتەوە ،تا ئەم قسەوباس و پڕوپاگەندانە لە گۆڕێدا بن ،كەسانی
وشكەڕۆ و دەمارگیر بەدەگمەن دەتوانن دان بە خۆیاندا بنێن،
توندوتیژیی و تااڵنكاریی نەكەن .پاشان ئەو مرۆڤە داماوە،
بە پێی داب و نەریتە باوەكان ،ناچار دەبێت هەموو ئازادیی
و ژیان و موڵك و ماڵی لەدەست بدات .بەداخەوە وتاربێژە
ئایینیەكامنان ،لە هەموو گروپەكان ،بە هەموو هێزی توانایانەوە
خۆیان بۆ ئەوە تەرخان كردووە ،كە بتوانن هەڵەی مرۆڤەكان
لەناو بەرن ،بەاڵم خودی خۆیانیان لەبیر كردووە .ئەوان نابێت
كەموكوڕیی بەڵگەكانی خۆیان بە كەڵكوەرگرتن لەهێزی زەبر
و زەنگ قەرەبوو بكەنەوە ،چونكە ئەم ئامرازانە تایبەت بە
قەڵەمڕەوێكی دیكەن و نابێت دەستی پیاوانی خوا ،ئاڵودەی
شەڕانگێزیی و كردەوەگەلی قێزەون بكرێت .ئەوان نابێت
چاوەڕێی ئەوە بكەن بە قازانجی قسە یان فێركارییەكانیان،
لەالیەن دەسەاڵتی فەرمانڕەواوە یارمەتیبدرێن .رەنگە ئەوان
الفی ئەوە لێبدەن ،كە بێجگە لە حەقیقەت ،عەوداڵی هیچ
شتێكی دیكە نین ،بەاڵم ئەو دەمارگیرییە زێدەڕۆیانەیان كە
تەنها بە پاڵپشتیی ئاگر و شمشێر زیندو ماوەتەوە ،لوتبەرزیی
و دەسەاڵتخوازییان ئاشكرا دەكات ،دەریدەخات هەموو ئەو
شتەی ئەوان دەیانەوێت ،حكومەتی دنیاییە ،چونكە زۆر
ئەستەمە كە خەڵكانی ئاقڵ باوەڕ بەوە بكەن كەسێك بە ویست
و ئارەزوی خۆی ،لەوپەڕی دڵڕەقیی و بێبەزەییدا براكەی خۆی
بداتە دەست جەلالدێك ،بۆئەوەی هەربە زیندویی بیسوتێنن.
دیارە ئەو كارەش راستگۆیانە و دڵسۆزانە ئەنجامدەدات ،تا
براكەی خۆی لە بڵێسەی ئاگری دۆزەخ لە دنیای ئاخرەتدا رزگار
بكات.
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سێیەم :دەبێت ئێستا مشتومڕ لەسەر ئەركی فەرمانڕەوا،
سەبارەت بە لێبوردەیی بكەین ،كە دیارە بابەتێكی گرنگ و
قابیلی تێڕامانە.
پێشرت ومت��ان چاودێریكردنی رۆح��ی مرۆڤەكان هیچ
پێوەندیی بە فەرمانڕەوای مەدەنییەوە نییە؛ واتە هیچ
پێوەندیی بە چاودێریكردنی «زۆرەملێیانە« و حكومییەوە
نییە ،ئەڵبەتە ئەگەر بتوانرێت وەه��ا ناوێكی لێبرنێت.
چاودێریكردنێكی زۆرەملێیانە ،كە لەڕێگەی یاساوە هەندێك
بابەت دەسەپێنێت ،یان لەڕێگەی سزادان و لێپێچینەوەوە
شتێك دەسەپێنێت ،بەاڵم چاودێریكردنی دڵسۆزانە ،كە بریتییە
لەفێركردن ،ئاگاداركردنەوە و هاندانی مرۆڤەكان ،شتێك نییە
كەس بتوانێت نكوڵیی لە دەور و كاریگەرییەكانی بكات.
چاودێریكردنی رۆحی هەموو تاكێك ،شتێكە پێوەندیی بە
خودی ئەو تاكەوە هەیە و دەشبێت بسپێردرێتە دەست خۆی،
بەاڵم ئەگەر لە چاودێریكردنی رۆحی خۆیدا ،كەمتەرخەمیی
بكات ،چی؟ وەاڵمی من ئەوەیە ئەگەر لە ئاست تەندروستیی
و پاراستنی ماڵ و داراییەكانیدا كەمتەرخەمیی بكات ،چی؟
كامییەك لەم دوان��ە پێوەندیی زیاتریان بە فەرمانڕەوای
مەدەنییەوە هەیە؟ ئایا فەرمانڕەوای مەدەنی ،دەتوانێت
لەڕێگەی یاسایەكی قایم و لێبڕاوانەوە تاكەكان ناچاربكات،
كە نابێت ه��ەژار ی��ان نەخۆش ب�بن؟ یاساكان ،هێندەی
بكرێت ،هەلومەرجێك دەڕەخسێنن ،كە مافە دنیاییەكان و
تەندروستیی خەڵكانی ژێردەستی حكومەت ،بە هۆی فڕوفێڵ
و توندوتیژیی هیرتانەوە خەوشدارنەكرێن .یاساكان گەرەنتیی
زەرەر و زیانی كەمتەرخەمیی مرۆڤەكان ناكەن ،لەبەرامبەر
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پاراستنی موڵك و داراییەكانیاندا .ناتوانرێت هیچ مرۆڤێك -
چ بیەوێت و چ نەیەوێت  -ناچار بە دەوڵەمەندبوون یان
تەندروستبوون بكرێت .نەخێر ،خودی خواش بە پێچەوانەی
ویست و ئیرادەی مرۆڤەكانەوە رزگ��اری��ان ناكات .وای
دابنێین هەندێك پاشا حەزبكەن خەڵكانی ژێردەستیان
ناچار بە كۆكردنەوەی ماڵ ،سامان ،پاراستنی تەندروستیی
و بەهێزكردنی جەستەیان بكەن .ئایا وەها داواكارییەك
لەڕێگەی یاساوە قابیلی جێبەجێكردنە ،واتە بەو مانایە،
كە ئ��ەوان بڕیاربدەن و نابێت خەڵك بێجگە لە پزیشكە
رۆمانییەكان ،الی هیچ پزیشكێكیتر بچن؟ وە ئایا هەموو
مرۆڤەكان ناچارن ملكەچی فەرمانەكانیان بن؟
بۆچی نابێت هیچ دەرم��ان ،یان خواردنێك بخورێت،
مەگەر ئ���ەوەی ،كە لەچێشتخانەكانی «ڤاتیكان» یان
فرۆشگەكانی ش��اری «ژن��ێ��ڤ»دا دروستكرابێت؟ ئایا بە
مەبەستی دەوڵەمەندكردنی تاكەكانی ناو كۆمەڵگە ،دەبێت
لەڕێگەی یاساوە ناچاربكرێن ببنە بازرگان ،یان مۆسیقازان؟
یان دەبێت هەموویان ببنە وردەواڵەفرۆش یان ئاسنگەر؟
چونكە ئەمانەش كەسانێكن هەر لەڕێگەی ئەم پیشانەوە،
بژێوی و خۆشگوزەرانییان بۆ بنەماڵەكانیان دابینكردووە و
سەروەت و سامانیشیان كۆكردۆتەوە .رەنگە بوترێت هەزاران
رێگە بۆ دەوڵەمەندبون هەیە ،بەاڵم بۆ چونەناو بەهەشت،
تەنها یەك رێگە هەیە .بەدڵنیاییەوە ئەمە وەاڵمێكی گونجاوە،
بە تایبەت بۆ ئەو كەسانەی ،كە دەیانەوێت مرۆڤەكان
ناچاربكەن بە فاڵن یان فیسار رێگەدا بڕۆن ،چونكە ئەگەر
رێگەگەلێكی زۆر هەبن ،كە م��رۆڤ ب��ەرەو بەهەشت
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بەرن ،چیدی هیچ بیانویەك بۆ ناچاركردنی خەڵكانی دیكە
لەبەردەمدا نامێنێت .ئێستا ئەگەر من بە هەموو توانامەوە
پێ بنێمە رێگەیەكەوە ،كە بە پێی وانەكانی جوغرافیای پیرۆز،
راستەوخۆ بە «بەیتوملوقەدەس» كۆتایی بێت ،ئیدی بۆچی
دەكەومە بەر زەبر و زەنگ و ئازاردان لە الیەن دیرتانەوە؟
رەنگە لەبەر ئەوە بێت ،كە پۆستاڵی جەنگ لەپێ ناكەم،
یان رەنگە لەبەرئەوە بێت قژم وەكو خەڵكی ئاسایی كورت
ناكەمەوە ،یان رەنگە لەبەرئەوە بێت كە پێڕەویی لەشێوازە
باوەكانی ناو كۆمەڵگە ناكەم ،یا رەنگە لەبەر ئەوە بێت ،كە لە
بازاڕ و شوێنە گشتییەكاندا گۆشت یان هەندێك خواردنی ترم
خواردووە ،كە حەزم لێیان بووە ،یا رەنگە خۆم لەو رێگە چەوت
و الرانە بەدورگرتووە ،كە پێموابووە بە الڕێمدا دەبەن ،یان
بەرەو هەڵدێری كەوتنەخوارەوە پەلكێشمدەكەن .یان رەنگە
لەبەرئەوە بێت ،كە بە پێچەوانەی ئەو رێگە جۆراوجۆرانەی
كە لەبەردەمدا هەن ،پێ دەنێمە رێگەیەكەوە ،كە بە باوەڕی
خۆم پاكرتین و راستەوخۆترین رێگەیە ،یان رەنگە لەبەرئەوە
بێت ،كە خۆم لە هاوڕێیەتی و هاوسەفەریی ئەوانە دەپارێزم،
كە وشكەڕۆتر و رووگ��رژت��رن ل��ەوەی ،كە دەبێت هەبن.
سەرئەنجام ،رەنگە لەبەرئەوە بێت ،كە پێڕەویی لە رێبەرێك
دەكەم ،كە تاجی ئۆسقۆفایەتی لەسەر دەنێت و جلی سپی
لەبەر دەك��ات ،یان بە پێچەوانەوە ،پێڕەویی لە رێبەرێك
دەكەم ،كە بەو شێوەیە نییە .بەدڵنیاییەوە ئەگەر باش تێ
بفكرین ،بۆمان دەردەكەوێت ،كە زۆربەی ئەم شتانە پوچ و
بێامنان ،بە جۆرێك كە ئەگەر دەمارگیریی ئایینی و كەڵكەڵەی
رزگاریی رۆحی مرۆڤیان تێدا نەبێت ،یان تێكەڵ بە خورافە
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و فڕوفێڵ و ساختەكاریی نەكرێن ،یا دەبێت پێداچونەوەیان
بۆ بكرێت یاخود بسڕدرێنەوە و رەت بكرێنەوە .بەڕای من،
هەندێك شتی لەمجۆرە هەن ،كە گەلێك دوژمنكاریی لەناو
برادەرە كریستیانەكاندا دێننەئاراوە .ئە برادەرە مەسیحییانەی،
كە لە بەشە گرنگ و بنەڕەتییەكانی ئاییندا ،كۆك و هاودەنگ
و هاودڵن.
وەرن با لەگەڵ ئەو مرۆڤە وشكەڕۆیانەدا ،كە دژی
هەر شتێكی ناتەبا لەگەڵ پێوەرەكانی خۆیاندا دەوستنەوە،
لەسەر ئەوە رێك بكەوین ،كە ئەم بارودۆخە (ئ��ەوە كە
هەر كەسەو بە حەز و ویست و هەڵبژاردنی خۆی كار
بكات) چەندین ئامانج و مەبەستی لێدەكەوێتەوە .ئایا
دەبێت چاوەڕێی چ دەرئەنجامێك لەم بارودۆخە بكەین؟
تەنها یەكێك لەو رێگەیانە ،رێگەی دروستی گەییشنت
بە بەختەوەریی ئەبەدییە ،بەاڵم لەناو ئەم هەموو رێگە
فرەچشن و جۆراوجۆرانەدا كە مرۆڤ هەڵیاندەبژێرێت،
هەمیشە ئەم گومان و راڕاییە لەئارادایە ،كە كامیان راست
و دروسترتە؟ نەمافی پارێزگاریكردن لە حكومەت و نە مافی
یاسادانان ،هیچكامیان ئەو رێگایەمان بۆ نادۆزنەوە ،كە بەرەو
مەلەكوت كۆتایی دێت .جیا لەوەش ،فەرمانڕەوای مەدەنی،
بە ب��ەراورد لەگەڵ كەسێكی ئاساییدا ،كە بۆ دۆزینەوەی
رێگەی بەختەوەریی خۆی ،توێژینەوە و خوێندنەوە دەكات،
كەسێكی سەركەوتوتر نییە .با وای دابنێین من جەستەیەكی
الواز و بێهێزم هەیە و توشی نەخۆشییەكی هەمیشەیی بووم،
تەنها یەك چارەسەریشی هەیە .ئایا ئەوە ئەركی فەرمانڕەوای
92

جۆن لۆك

مەدەنییە ئەو چارەسەرەم بۆ دەسنیشانبكات؟ چونكە ئەو
نەخۆشییەم ،تەنها یەك چارەسەری هەیە و ئەو چارەسەرەش
تا ئێستا نەدۆزراوەتەوە .لەبەرئەوەی كە تەنها یەك رێگەم بۆ
دەربازبوون لە مەرگ لەبەردەمدایە ،ئایا لە قازانجمدا نییە بە
تەواوەتی گوێ لە فرمان و قسەكانی فەرمانڕەوای مەدەنی
بگرم؟ ناتوانرێت هەندێك پرسی لەم چەشنە ،كە دەبێت
هەموو مرۆڤێك راستگۆیانە بەدوایاندا بگەڕێت و بە تێڕامان
و خوێندنەوە بگات و بە هەوڵ و ماندووبوونی خۆیەوە
زانیارییان لەسەر بەدەست بێنێت ،بە ئەركی سەرشانی تاكێك
لە تاكەكانی كۆمەڵگە بزانرێت (واتە نابێت بە كەسێكی
دیاریكراو بسپێردرێت) .دیارە شازادەكان ،لەڕووی هێز و
دەسەاڵتەوە ،سەرووتر لە خەڵكی ئاسایی لە دایكدەبن ،بەاڵم
لەڕووی خۆڕسكییەوە لەگەڵ خەڵكی دیكەدا یەكسانن .بەو
شێوەیە نییە ،كە مافی فەرمانڕەوایی و هونەری حوكمڕانیی،
حەمتەن زانیاریی تەواو لەسەر شتەكانی دیكە بە فەرمانڕەوای
مەدەنی ببەخشێت .النیكەمەكەی ئەوەیە ،هیچ ئاگایی و
زانیارییەك سەبارەت بە ئایینی لەسەرحەقی پێ نابەخشێت،
چونكە ئەگەر وەها بوایە( ،واتە مافی فەرمانڕەوایی ،ببوایەتە
هۆی زانیاریی پەیداكردن لەسەر ئایینی لەسەرحەق) ،چۆن
شتی وا دەب��وو ،كە پاشاكانی دنیا ئەو هەموو ناكۆكییە
ئایینیانەیان پێكەوە هەبوایە؟ ،بەاڵم با بەچاوپۆشیكردنەوە
ئەم گریامنەیە قبووڵبكەین ،كە رەنگە پاشا باشرت لە خەڵكانی
ژێر دەسەاڵتی ،رێگەی (گەییشنت بە) ژیانی هەتایی و
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ئەبەدیی بناسێت ،یان وایدابنێین لە بواری پرسە تەمومژاویی
و جێگومانەكاندا ،باشرتین چارەسەر بۆ خەڵكانی ئاسایی
ئەوەیە ،كە پێڕەویی لە ئەمر و فرمانی فەرمانڕەوای مەدەنی
بكەن .ئێوە دەڵێن ئەی دوات��ر چی؟ ئەگەر ئەو ،داوات��ان
لێبكات بۆ دابینكردنی بژێویی ژیانتان ،دەبێ ببنە بازرگان ،ئایا
بە هۆی ترس لە سەرنەكەوتنەوە ،سەرپێچیی لە فرمانەكەی
دەكەن؟ وەاڵمی من ئەوەیە ،بە پێی فەرمانی پاشا ،دەمبە
بازرگان ،چونكە ئەگەر لە بازرگانییەكەمدا سەرنەكەوتم،
فەرمانڕەوای مەدەنیی بە تەواوەتی دەتوانێت لە هەندێك
رێگەی دیكەوە قەرەبووی زەرەر و زیانەكانم بۆ بكاتەوە.
ئەگەر حەزی ئەو بۆ دەوڵەمەندبوون و سەركەوتنم ،راستەقینە
بێت ،هەركاتێك لەسەفەرە دەریاییەكامندا سەرنەكەوتم و
مایەپوچ بووم ،ئەو دەستمدەگرێت و یارمەتیمدەدات ،بەاڵم
لە كاروبارەكانی پێوەندیدار بە ئاخرەتەوە ،بەمشێوەیە نییە.
ئەگەر لە كاروبارەكانی پێوەندیدار بە ئاخرەتەوە توشی هەڵە
ببم و جارێك شكست بخۆم ،فەرمانڕەوای مەدەنیی ناتوانێت
بۆم قەرەبووبكاتەوە و ئازارەكانم سارێژبكات ،یان النیكەم
مبگەڕێنێتەوە بۆ دۆخێكی لەبار و رێكوپێك .ئایا بۆ دنیای
مەلەكوت دەتوانێت چ گەرەنتییەك بدات؟
رەنگە هەندێك كەس بڵێن باوەڕیان بەوە نییە ،كە
هەموو مرۆڤەكان لە كاروبارە ئایینیەكاندا ،ناچارن پێڕەویی
لە فەرمانڕەوای مەدەنی بكەن ،بەڵكو كاروبارگەلی ئایینی،
تایبەت بە كڵێسان .هەموو ئەو شتانەی ،كە كڵێسا دەسنیشانی
ك��ردوون ،لە الی��ەن فەرمانڕەوای سیاسییەوە فەرمان بە
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ئەنجامدانیان دەدرێت و بە پشتبەسنت بە دەسەاڵتەكەیەوە
بوار بۆ ئەوە دەڕەخسێنێت ،كە نابێت هیچ كەسێك باوەڕی
بە شتێك هەبێت ،یان پێڕەویی لە شتێك بكات ،كە كڵێسا
دەسنیشانی نەكات ،كەواتە تەنها كڵێسا دەتوانێت لەم بوارانە
داوەری��ی بكات .فەرمانڕەوای مەدەنیی ،خۆی ملكەچی
فەرمانەكانی كڵێسایە و فەرمان بە خەڵكانیتریش دەدات،
ملكەچی فەرمانەكانی كڵێسا بن .وەاڵمی من ئەوەیە ،كێ
هەیە نەزانێت ناوی كڵێسا ،كە لەسەردەمی حەوارییەكاندا
چ شكۆمەندیی و رێ��ز و حورمەتێكی هەبوو ،چ��ۆن لە
سەردەمانی دواتردا بوو بە دڕێكێك لە چاوی خەڵكدا و بۆ
ئازاردانیان بەكار هێرنا ،بەاڵم بەهەرحاڵ ئەم بابەتە لەم
رووەوە هیچ یارمەتییەكامن ن��ادات .دیارە وەها نییە ،كە
حاكمی مەدەنی ئەو تاقە رێگە باریكەی ،كە بەرەو بەهەشت
دەچێت ،باشرت لە خەڵكی ئاسایی بناسێت ،كەواتە من ناتوانم
بەپێی متامنەكردن ،رێبەری سیاسی وەك رێبەر و رێنامی خۆم
هەڵبژێرم ،چونكە لەوانەیە ئەویش هێندەی من سەبارەت
بە رێگەی گەییشنت بە بەهەشت ،نەزان و بێئاگا بێت و
دڵنیاشم ،هەرگیز هێندەی خودی خۆم خەمی رزگاریی و
بەختەوەری من ناخوات .لەناو فەرمانڕەوا بێشومارەكانی
جولەكەدا ،چەندین فەرمانڕەوا هەبوون كە كۆمەڵگەی
«بەنی ئیرساییل» بە هۆی پێڕەویكردنی كوێرانە و نەزانكارانە
لێیان ،كەوتنە داوی بتپەرستییەوە و لەناو چوون .سەرەڕای
ئەوەش ،چاوەڕێی ئەوە لە من دەكەن ،كە بوێریی و ئازاییەتی
بنوێنم و دەڵێن هەموو شتێك لە ئەمن و ئاسایشدایە،
چونكە فەرمانڕەوای مەدەنی داوامان لێ ناكات لە كاروبارە
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ئایینیەكاندا پێڕەویی لێ بكەین ،بەڵكو تەنها داوای ئەوەمان
لێدەكات ،ملكەچی فەرمانەكانی كڵێسا بین .ئێستە من ئەم
پرسیارە لە ئێوە دەكەم ،كە ئایا دەبێت ملكەچی فەرمانەكانی
كام كڵێسا بكەین؟ حەمتەن لەو كڵێسایە ،كە زیاتر لەوانی
تر پشتیوانی فەرمانڕەوایە .ئەگەر فەرمانڕەوای مەدەنی ،لە
رێگەی یاسا و هەڕەشەی سزادانەوە ،ناچارمبكات ،كە ببمە
ئەندامی فاڵن یان فیسار كڵێسا ،ئایا ئەو لەم رووەوە بیر و
بۆچوونە تاكەكەسییەكانی خۆی بەسەر مندا نەسەپاندووە؟
چ جیاوازییەك هەیە لەنێوان ئەوەدا ،كە ئەو خۆی رێبەریی و
رێنامییم بكات ،یان مبداتە دەست كەسێكی دیكە رێبەریی و
رێنامییم بكات؟ لە هەردوو حاڵەتەكەدا من ملكەچی ویست
و ئیرادەی ئەوم ،لە هەردوو حاڵەتەكەدا هەر ئەو ،دۆخی
ژیانی ئاخرەتم بۆ دەسنیشان دەكات.
ئایا ئەو بەنی ئیرساییلەی كە بە پێی فەرمانی پاشاكەیان،
«گوێرەكە»یان دەپەرست ،دۆخێكی باشرتی هەیە؟ چونكە
پێیوتراوە پاشا لە كاروبارە ئایینیەكاندا ،نە بە پێی بیر و
بۆچوونی تاكەكەسیی خۆی دەجوڵێتەوە و نە هیچ فەرمانێك
دەردەك��ات ،بەو مەبەستەی ،كە خەڵكانی ژێردەستی ،لە
پەرستنی خوادا بەكاریبێنن ،بەڵكو فەرمانڕەوا فەرمان بە شتێك
دەدات ،كە فتوای قەشەكانی (بەنی ئیرسائیل)ە و زانایانی
ئایینیش بە مافی كڵێسای دەزان��ن .ئەگەر ئایینی هەموو
كڵێساكان ،واتە ئۆسقۆف و قەشە و گەورەپیاوانی هۆزەكە ،بە
هەموویانەوە رێز لەو ئایینە بگرن و پیایدا هەڵبدەن ،لە وەها
حاڵەتێكدا كامە ئایین بە پوچ و درۆیین و رووخێنەر دێتە
ئەژمار؟ من گومانم لە (دروستیی) باوەڕی «سۆسیۆنەكان»
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هەیە .من گومانم لە (دروستیی) شێوازی عیبادەتكردنی
الیەنگرانی «پاپ» و«لۆسەر» هەیە .ئایا ئەوە كە فەرمانڕەوا
لە بواری كاروبارە ئایینیەكاندا بە پشتبەسنت بە پێگە و فتوای
زانایانی كڵێساوە نەبێت ،هیچ فەرمانێك دەرناكات ،تۆزقاڵێك
متامنەم ال دروستدەكات ،كە بە پێی فەرمانەكەی ئەو،
پێوەندیی بە فاڵن ،یان فیسار كڵێساوە بكەم؟
حەقیقەتی بابەتەكە ئەوەیە ،كە دەبێت ئەوە قبوڵبكەین،
كە هەرچەند كڵێسا ،پێكهاتووە لە كۆمەڵێك پیاوی ئایینی،
كە یاساگەلی ئایینی دادەدڕێژن و دەشبێت هەربەو ناوەوە
بنارسێن ،بەاڵم كڵێسا لەجیاتیی ئەوەی ،كە كاریگەریی لەسەر
كۆشك دابنێت ،بە پێچەوانەوە كاریگەریی لە كۆشكەوە
وەردەگرێت .تەواو روون و ئاشكرایە ،كە كڵێسا لەناو باوەڕە
كریستیانەكاندا چەند توشی گۆڕانگاریی بووە و چەند لەژێر
كاریگەریی ئیمپراتۆرەكانی «ئاریانی»دا بووە .هەرچەند
ماوەیەكی زۆر بەسەر ئەو رووداوەدا تێپەڕیوە ،بەاڵم مێژووی
ئەمدواییانەی بەریتانیا ،چەند منوونەیەكی تازەمان دەخاتە
بەردەست ،كە لەسەردەمی فەرمانڕەوایی «هیرنی هەشتەم»،
«ئ��ێ��دواردی شەشەم»« ،ش��اژن مێری» و «ئەلیزابێت»دا،
پیاوانی ئایینی زۆر بەئاسانیی سەرجەم فتوا و بیروباوەڕ و
شێوازی عیبادەتكردن و هەموو شتێكیتریان بەپێی ویست
و خواستی ئەم پاشا و شاژنانە ،گۆڕیوە .ئەوە لە كاتێكدایە
كە ئەو پاشا و شاژنانە ،خاوەنی بیروباوەڕگەلێكی هێندە
فرەچەشن و جۆراوجۆر بوون و لەڕووی باوەڕی ئایینیەوە
هێندە جیاوازییان لەگەڵ یەكدیدا هەبوو ،كە دزە ناكاتە ناو
مێشكی هیچ مرۆڤێكی ئاقڵەوە (مەگەر كەسێكی بێدین)،
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كە بڵێت كەسێكی باوەڕدار و دینداری راستەقینە دەتوانێت
بە ویژدانێكی ئاسودەوە پێڕەویی لە فەرمانە جۆراوجۆر
و دژبەرەكانیان بكات .كەواتە ئەوەی ،كە پاشا یاساگەلێك
بەسەر ئایینی خەڵكانیتردا بسەپێنێت ،چ بەو بیانوەوە ،كە
بە تێگەییشتنی خۆی ئەو كارەی كردووە ،یاخود بە پاڵپشتیی
ئایین و تێبینیی و بۆچوونی خەڵكانی دیكەوە ،هیچ فەرقێك
ناكات .ناكرێت بڕیارەكانی گەورەپیاوانی كڵێسا ،كە بە قەدەر
پێویست دەمەقاڵ و مشتومڕیان لەناو خۆیاندا هەیە و بە
ئاشكراش دیارن ،راسترت و دروسترت لە بڕیاری فەرمانڕەوای
مەدەنیی بن ،هەروەها بۆچوونە گشتیی و كۆمەاڵیەتییەكانی
خاوەن كڵێساكان ،ناتوانێت دەسەاڵتێكی تازە بە دەسەاڵتی
مەدەنیی ببەخشێت .ئەگەرچی دەبێت ئەوەمان لەیاد بێت،
كە پاشاكان زۆر بەدەگمەن گرنگی بە بیر و بۆچوونی ئەو
كڵێسایانەش دەدەن ،كە پشتیوانی لە ئایین و رێوڕەسمە
ئایینیەكانیان ناكەن ،ب��ەاڵم جیا لە هەموو ئەمانەش،
سەرەكیرتین تێبینیی ،كە ئەم باسەمان بۆ روونرت دەكاتەوە
ئەوەیە ،كە هەرچەند رەنگە بۆچوونی فەرمانڕەوای مەدەنی
لەپێوەندیی لەگەڵ كاروبارە ئایینیەكاندا دروستبێت ،ئەو
رێگەیەشی كە دەسنیشانكردووە ،بەتەواوەتی لەگەڵ وانە و
فێركارییەكانی مەسیحییەتدا بێنەوە ،بەاڵم ئەگەر من لەڕووی
فكرییەوە بەو قەناعەتە نەگییشتبم ،كە پێڕەویی لێ بكەم،
ئەم پێڕەویكردنە بۆ من ،هیچ رزگارییەكی بەدواوە نابێت.
بەهەرحاڵ ئەگەر بە پێچەوانەی دەنگی ویژدامنەوە هەنگاو
باوێم ،هەرگیز ناگەمە سەرمەنزڵی بەختەوەریی.
من دەتوانم لەڕێگەی هونەرێكەوە ،كە هیچ حەزم
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لێی نییە ،دەوڵەمەند ببم .دەتوانم لەڕێگەی دەرمانێكەوە،
كە باوەڕم پێی نییە چارەسەر ببم ،بەاڵم ناتوانم لەڕێگەی
ئایینێكەوە ،كە باوەڕم پێی نییە و عیبادەتێك ،كە لێی بێزارم،
بە بەختەوەریی بگەم .بۆ كەسێك كە باوەڕی بەشتێك نییە،
هیچ سودێكی نابێت ئەگەر بە ریاكاریی و دوڕووی ی رۆڵی
مرۆڤێك ببینێت ،كە وای نیشانبدات باوەڕی بەو شتە هەیە.
تەنها باوەڕ و راستگۆیی دەروونییە ،كە دەتوانرێت قبووڵی
بارەگای خوابێت .ئەگەر گەدەی كەسێكی نەخۆش هەرچی
دەرمانێك بخوات ،دەسبەجێ بیهێنێتەوە ،باشرتین دەرمان و
بەكەڵكرتین چارەسەریش هیچ سودێكی بۆی نابێت ،ئەگەر
مەزاجی نەخۆشەكە ،دەرمانەكە بگۆڕێت بە ژەهر ،كارێكی
زۆر بێسودە ،ئەگەر بەزۆر دەرمانەكەی دەرخوارد بدرێت.
بە كورتیی ،رەنگە زۆربەی كاروبارە ئایینیەكان جێی گومان
و دودڵیی بن ،بەاڵم النی كەم ئەوە شتێكی حاشاهەڵنەگرە،
كە هەر ئایینێك من باوەڕم بە حەقانییەتی نەبێت ،ناتوانێت
الی من لەسەر حەق بێت و قازانجیشی بۆم هەبێت ،كەواتە
ئەگەر فەرمانڕەواكان ،خەڵكانی ژێردەستی خۆیان بە بیانوی
رزگاركردنی رۆحەكانیان ناچاربكەن لەڕێوڕەسمی كڵێساكەی
ئەواندا بەشدارییبكەن ،كارێكی بێهودەیان ئەنجامداوە،
چونكە ئەگەر خەڵك باوەڕیان بە كڵێسا هەبێت ،بەوپەڕی
رەزامەندیی خۆیانەوە بەشداریی تێدادەكەن و ئەگەریش
باوەڕیان پێ نەبێت ،بەشداریكردنیان هیچ سودێكی نابێت.
سەرئەنجام ،هەرچەندەش نیەتی خێرخوازیی ،دڵسۆزیی،
مرۆڤدۆستیی و نیگەرانیی سەبارەت بە رزگاركردنی رۆحی
مرۆڤەكان ،بیانوگەلێكی باش و بەكەڵك بن ،بەاڵم ناتوانرێت
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مرۆڤەكان ناچاربكرێن چییان بوێت و چییان نەوێت.
سەرئەنجامیش دوای هەموو ئەم شتانە ،دەبێت خەڵك
بسپێردرێنە دەست ویژدانی خۆیان.
كەواتە سەرئەنجام دوای بە دەستهێنانی ئازادیی
مرۆڤەكان لەژێر دەسەاڵتی ئەوانی دی لەبواری كاروبارە
ئایینیەكاندا ،با بزانین ئەركی سەرشانی ئەم مرۆڤانە چییە؟
هەموو مرۆڤەكان دەزانن و دان بەوەدادەنێن ،كە دەبێ خوا
بەشێوەی بەكۆمەڵ عیبادەت بكرێت ،ئەگینا چ بیانویەك بۆ
ئەوە هەیە ،خەڵك یەكدیی ناچاربكەن لەشوێنە گشتییەكاندا
عیبادەتی خوا بكەن؟ كەواتە كەسانێك ،كە بەهەڵبژاردنی
ئەمجۆرە عیبادەتانە لە دەوری یەكدیی كۆبوونەتەوە ،دەبنە
ئەندامی كۆمەڵە ئایینیەكان تاوەكو بەوشێوەیە بتوانن چاویان
بە یەكدیی بكەوێت ،ئەوەش تەنها لەبەرخاتری فێركردنی
یەكرت نییە ،بەڵكو لەبەر ئەوەیە ،كە نیشانی هەموو خەڵكی
جیهانی بدەن عیبادەتی خوا دەكەن .ئەوان بە شێوەیەكی
وەها عیبادەتی بارەگای خوای گەورە دەكەن ،كە خۆیان
شەرمی لێ ناكەن و پێیانوایە ئەمجۆرە عیبادەتكردنەیان،
هەم شیاو و شایستەی پێگەی خوایە و هەمیش قبووڵی
بارەگایەتی .دواقسەش ئەوەیە ،كە ئەوان بە باوەڕی پتەو،
قایم ،بەپیرۆزكردنی ژیان و نیەتپاكیی لە عیبادەتكردندا،
خەڵكانیتریش وا لێدەكەن ،حەز لە ئایینی لەسەرحەق(ی
ئەوان) بكەن و هەندێك كردەوەی ئایینی دەنوێنن ،كە هیچ
كەسێكی الئیكی ئاسایی ناتوانێت ئەنجامیان بدات.
من ئەمجۆرە كۆمەڵە ئایینیانە بە كڵێسا ناودەبەم و
پێموایە دەبێت فەرمانڕەوا لێبوردەیی بەرامبەر ئەم كۆمەڵ
100

جۆن لۆك

ئایینیانە بنوێنێت ،چونكە پرسەكانی پێوەندیدار بە كۆمەڵە
ئایینیەكانەوە ،مافێكی یاسایی هەموو مرۆڤێكە و بۆی هەیە
لە ژیانی شەخسییدا جێبەجێیان بكات .مەبەستم لەوەیە،
كە مافی یاسایی هەموو مرۆڤەكانە خەمی رزگاریی رۆحیان
بخۆن و لەم پێوەندییەدا هیچ جیاوازییەك لەنێوان كڵێسای
حكومیی و كۆمەڵە ئایینیە (ناحكومییە)كانی دیكەدا نییە.
بەاڵم لە هەموو كڵێساكاندا دوو شت هەیە ،دەبێت
گرنگی تایبەتیان پێبدرێت .یەكەم :رواڵەت و دیوی دەرەوەی
عیبادەت و رێوڕەسمەكانە و ئەوی تریان ،باوەڕگەل و پرسە
ئیامنییەكانە ،كە دەبێت هەركامە و بەجیا لێكۆڵینەوەیان
لەسەر بكرێت تاكو كۆی پرسی لێبوردەیی ،بەشێوەیەكی
روونرت دەركبكرێت.
دووەم :ب��ەڕای من ،فەرمانڕەوای مەدەنی ،بۆی نییە
سەبارەت بە رواڵەت و دیوی دەرەوەی عیبادەتكردن ،بە
پشتبەسنت بە یاساوە ،نە كڵێساكەی خۆی نە هیچ كڵێسایەكی
دیكە ناچاربكات لە عیبادەتەكانیاندا كەڵك لە رێوڕەسم ،یان
شێوازێكی تایبەتیی وەربگرن .ئەمەش تەنها لەبەرئەوە نییە،
كە كڵێساكان كۆمەڵگەلێكی ئازاد و خۆبەخشانەن ،بەڵكو
لەبەرئەوەیە ،كە عیبادەتكردنی خوا تەنها لە حاڵەتێكدا
دروستە ،كە ئەنجامدەرانی ئەو عیبادەتە دڵنیابن لەوەی ،كە
خوا لێیان قبووڵدەكات .هەر كردەوەیەك باوەڕی لە پشتەوە
نەبێت ،خۆی لەخۆیدا نە باشە نە قبووڵی بارەگای خوایە،
كەواتە داسەپاندنی شتانێك بەسەر خەڵكدا ،كە لەگەڵ
ویژدانیاندا نایەتەوە ،لەڕاستیدا بە مانای ئەوە دەبێت ،كە
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فەرمانیان پێ بكرێت سەرپێچیی لە فەرمانەكانی خوا بكەن
و بە سەرنجدان ب��ەوەی ،كە ئامانجی هەموو ئایینەكان،
رەزامەندیی خوایە ،ئازادیی ك��ردەوە مەرجی سەرەكی
(دەستەبەربوونی) ئەم ئامانجەیە ،كەواتە كردەوەگەلی لەم
چەشنە ،زۆر بێهوودە دێنە بەرچاو.
رەنگە لەم قسانە ئ��ەوە هەڵبهێنجێندرێت ،كە من
جێبەجێكردنی هەموو جۆرە زۆر و زەبر و زەنگێك لە پرسە
رێپێدراوەكاندا بۆ فەرمانڕەوای مەدەنی بە ناڕەوا دەزانم بە
جۆرێك ،كە ئەگەر ئەو ،وەها مافێكی نەبێت ،سەرجەمی پرسی
یاسادانان بێهودە دەبێت .نەخێر ،بەوپەڕی دڵنیاییەوە ئەوەم
قبووڵە ،كە پرسە رێپێدراوەكان ،لەژێر دەسەاڵتی یاسادان و
رەنگە بتوانین بڵێین ،هیچ شتێك هێندەی ئەم پرسانە یاسایی
نییە ،بەاڵم ئەم قسەیە ئەوەی لێ دەرناكەوێت ،كە فەرمانڕەوا
بۆی هەبێت لەپرسە رێپێدراوەكاندا بە حەز و ویستی خۆی
(بجوڵێتەوە و) فەرمان دەربكات .خێر و قازانجی گشتیی،
پێوەری یاسادانانە؛ ئەگەر شتێك قازانجی بۆ دەوڵەت نەبێت،
هەرچەند شتێكی تەواو رێپێدراویش بێت ،بەاڵم نابێت لە
رێگەی یاساوە بچەسپێرنێت.
جیا لەوەش ،كارگەلێك ،كە لە بنەڕەتدا رێپێدراون ،كاتێك
دەكەونە خزمەتی كڵێسا و عیبادەتی خ��واوە ،لە بازنەی
دەسەاڵتی فەرمانڕەوای مەدەنی دەچنە دەرەوە ،چونكە
بەو كاركردەیانەوە ،بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ كاروبارە
مەدەنییەكاندا نایەنەوە .تاقە ئەركی كڵێسا ،رزگاركردن
و ئاسودەیی رۆحی مرۆڤە و ئ��ەوەش هیچ پێوەندیی بە
دەوڵەت ،یان هیچكام لە ئەندام و دەستوپێوەندەكانییەوە
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نییە ،كە فاڵن یان فیسار رێوڕەسمی عیبادیی ،چ كاركرد و
قازانجێكی هەیە؟ نە بەڕێوەبردنی رێوڕەسمگەلی عیبادیی و
نە وازلێهێنانیان لەالیەن كۆمەڵە ئایینیەكانەوە ،هیچ زیانیان بۆ
ژیان ،ئازادیی ،موڵك و دارایی هیچ مرۆڤێك نییە .بۆ منوونە با
وای دابنێین رێوڕەسمی «سەرانشۆ»ی منداڵی تازە لەدایكبوو
بە ئاو ،خۆی لەخۆیدا كارێكی رەوا و رێپێدراوە ،هەروەها
ئەگەر وای دابنێین تێگەییشتنی فەرمانڕەوای مەدەنی لەو
سەرانشۆیە ئەوە بێت ،كە بۆ چارەسەركردن ،یان پێشگرتن
بە نەخۆشییەكانی مندااڵن بەسودە و ئەوەندەش گرنگە ،كە
دەبێت یاسا چاودێریی بەڕێوەبردنی بكات ،لەم حاڵەتەدا
فەرمانڕەوای مەدەنی بۆی هەیە فەرمان بدات یاسایەك
لەوبارەیەوە دابڕێژرێت .لەم حاڵەتەدا ئایا كەس هەیە بڵێ
فەرمانڕەوای مەدەنی ،بەپێی هەمان ماف دەتوانێت بە
پشتبەسنت بە یاسا فەرمان بدات هەموو مندااڵن لەپێناوی
پاكبوونەوەی رۆحیاندا ،دەبێت لەالیەن قەشەكانی كڵێساوە
لە كانیاوی پیرۆزدا سەرانشۆیان بۆ بكرێت؟ پارادۆكسییەتی
ئەم دوو پرسە هەر لە یەكەم تێڕوانیندا بۆ هەموان روون و
ئاشكرایە .ئێستا ئەگەر پرسی دووهەم بۆ منداڵی بنەماڵەیەكی
جولەكە بەكاربێنین ،ئایا دی��ارە چی روو دەدات؟ ئایا چ
شتێك هەیە رێگریی لەوە بكات فەرمانڕەوایەكی مەسیحیی
ئەنجامدانی ئەو كارە بەسەر خەڵكی جولەكەی ژێردەستیدا
نەسەپێنیت؟ ئێستا ئەگەر ئەوە قبووڵ بكەین ،كە نابێت وەها
زیانێك لەكەسێكی جولەكە بكەوێت ،واتە نابێت بە زۆرەملێ
ناچار بە ئەنجامدانی كارێكی پێچەوانەی باوەڕەكانی بكرێت
كە خۆی لەخۆیدا رێپێدراویشە ،چۆن دەتوانین باوەڕمان
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بەوە هەبێت ،كە دەشتوانرێت شتگەلی لەمجۆرە بەسەر
مەسیحییەكدا بسەپێرنێت؟
جیا لەوەش هەر بەم هۆیەوە ،هەرگیز ناكرێت شتە
رێپێدراوەكان بەزەبری هێز و دەسەاڵت ،بكرێن بە بەشێك
لە عیبادەتی خوا ،چونكە ئەوانە (خۆ لە خۆیاندا) رەوا
و رێپێدراون ،لەبەرئەوەش ،كە پرسە رێپێدراوەكان خۆ
لەخۆیاندا ناتوانن رەزامەندیی خوا دەستەبەربكەن ،كەواتە
هیچ دەس��ەاڵت ،یان هێزێك ی مرۆیی ،ناتوانێت شانوشكۆ
و پێگەیەكی ئەوتۆیان پێببەخشێت ،كە ئەنجامدانیان
رەزامەندیی خوایان بەدواوە بێت .كەڵكوەرگرتن لە پرسگەلی
رێپێدراو لەژیانی رۆژان��ەدا ،كە خواش حەرامی نەكردون،
ئازاد و یاساییە ،كەواتە مرۆڤیش سەرپشكە تیایاندا ،بەاڵم
لە پرسەكانی پێوەندیدار بە ئایینەوە بەوشێوەیە نییە .لە
عیبادەتی خوادا ،پرسە رێپێدراوەكان شەرعییەتیان نییە .مەگەر
ئەوەی كە خوا خۆی دایانبڕێژێت ،وەك بڵێی خوا بەپێویستیان
بزانێت و فەرمان بدات ،كە بەشێكن لەو عیبادەتەی كە خۆی
گەرەنتی كردووە لە مرۆڤی داماو و تاوانكاریان قبووڵبكات.
نەخێر ،ئایا كاتێك خوای «قەهار» پرسیارمان لێ بكات ،كە
كێ داوای لێكردوون مل بۆ ئەم پرسانە كەچ بكەن ،ئایا هەر
ئەوەندە بەس دەبێت ،كە وەاڵم بدەینەوە فەرمانڕەوا فەرمانی
پێداوین؟ ئەگەر قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی مەدەنی ،تا ئەو رادەیە
پەرە بستێنێت ،ئایا (شیامنەی ئەوە ناكرێت) چ شتگەلیتری
ن��اڕەوا ،بە ناوی پرسگەلی ئایینی بە خەڵك نەنارسێن و
بەسەریاندا نەسەپێرنێت؟ زۆرن ئەو رێوڕەسم و عیبادەتە
پوچ و وەهمییانەی ،لەڕێگەی دەسەاڵتی فەرمانڕەواوە
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سەریانهەڵداوە و بە پێچەوانەی ویژدانی مرۆڤەكان و
بەندەكانی خواوە ،بەسەریاندا سەپێرناون ،چونكە بەشێكی
زۆری ئەو رێوڕەسمە عیبادیی و خورافانە ،لەڕاستیدا كەڵك
لە شتانێك وەردەگرن ،كە لەڕوانگەی ئایینەوە بەتەواوەتی
رێپێدراون و لەو ڕوەوە ،كە خوا واجبی نەكردون ،ئەنجامدانیان
بۆ هیچ كەسێك بە تاوان ناژمێردرێت .پژاندنی ئاوی پیرۆز
و خواردنی نان و شەرابیش هەم خۆی لەخۆیدا و هەمیش
لە هەلومەرجی ژیانی رۆژانەدا ئاساییە .كەواتە ئەگەر خوا
پرسە رێپێدراوەكانی نەخستبێتە ریزی ئایین ،یان عیبادەتی
خۆیەوە ،ئایا كەس هەیە بڵێت دەتوانرێت ئەم پرسانە وەك
پرسی ئایینی ،یان بەشێك لە عیبادەتی خوا لەقەڵەم بدرێن؟
ئەگەر دەسەاڵتی مرۆڤ یان دەسەاڵتی مەدەنیی لە توانایدا
هەبوایە ئەو كارە بكات ،بۆچی لە رێوڕەسمی سەرانشۆدا
لەبری (خواردنی) نان ،كەڵك لە ماسیی و لەبری خواردنەوەی
شەراب ،كەڵك لە بیرە وەرنەگیردرێت؟ بۆچی لە كڵێسادا
لەبری پژاندنی ئاو ،كەڵك لەخوێنی ئاژەڵە وەحشییەكان
وەرنەگیردرێت؟ بۆچی ئاگری دۆزەخ لەبری ئاگر لە ئاو چێ
نەكرا؟ زۆر شتیتری لەم چەشنە .ئەم پرسانە هەرچەندەش لە
ژیانی رۆژانەی خەڵكدا رەوا و رێپێدراو بن ،بەاڵم كاتێك بە بێ
مۆڵەتی خوا ،بنب بە بەشێك لە عیبادەتی خوا ،قوربانیكردنی
سەگێك چەند حەرام و قێزەونە ،ئەنجامدانی ئەوكارانەش لە
بارەگای خوادا(هێندە) قێزەونە .بۆچی قوربانیكردنی سەگ،
ئەوەندە قێزەونە؟ مەگەر لەڕوانگەی خوای گەورە و پیرۆزەوە
چ جیاوازییەك لەنێوان سەگ و بزندا هەیە؟ ئایا تاقە جیاوازیی
ئەوە نییە ،كە خوا سودوەرگرتن لە یەكێكیان لە عیبادەتكردنیدا
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واجبكردووە و سودوەرگرتن لەوی تریانی حەرام كردووە؟
كەواتە وەك دەبینین پرسە رێپێدراوەكان ،چەندیش لەژێر
كۆنرتۆڵ و دەسەاڵتی فەرمانڕەوای مەدەنیدا بن ،لەگەڵ
ئەوەشدا ناتوانن بەم بیانووانەوە وەك پرسگەلی ئایینی پێناسە
بكرێن و بەسەر كۆمەڵە ئایینیەكاندا بسەپێرنێن ،چونكە ئەگەر
ئەمجۆرە پرسانە تێكەڵ بە عیبادەتی خوا بكرێن ،رەوایەتیی
و رێپێدراویی خۆیان بەتەواوەتی لەدەستدەدەن .كەسێك كە
عیبادەتی خوا دەكات ،بە نییەتی رەزامەندیی خوا و میهر
و بەخششەكانی ئەوەوە ئەو كارە دەكات ،بەاڵم كەسێك كە
بەزەبری فەرمانی خەڵكانی دیكە ،كارگەلێك لە بارەگای خوادا
ئەنجام دەدات ،كە دەزانێت باش و گونجاو نین ،چونكە
خوا فەرمانی پێ نەداون .ئەم كردەوانە رەزامەندیی خوایان
بەدواوە نابێت و ئاگری توڕەیی دانامركێننەوە ،بەڵكو بە هۆی
سەركێشیگەلی ئاشكرای وەه��اوە ،كە بە تەواوەتیش دژی
جەوهەر و كرۆك و ئامانجی عیبادەتی خوان ،بڵێسەكانی
ئاگری تووڕەیی خوا زیاتر و زیاتر بەرز دەكەنەوە.
رەنگە لێرەدا ئەو پرسیارە بكرێت ،كە ئەگەر هەموو
شتە پێوەندیدارەكان بە عیبادەتی خوا ،لە دەرەوەی توانای
دەسنیشانكردن و ناسینی مرۆڤدا بێت ،كەواتە خودی
كڵێسا چۆن دەتوانێت ك��ات ،شوێنی عیبادەت و شتانی
لەوجۆرە دەسنیشان بكات؟ وەاڵمی من ئەوەیە ،كە دەبێت
لەعیبادەتە ئایینیەكاندا ،جیاوازیی لەنێوان ئەو شتانەی ،كە
بنەماكانی عیبادەتن و ئەو شتانەی ،كە پاشكۆی عیبادەتن
بكەین .ئەو شتانەی كە لەڕیزی بنەماكانی ئاییندان ،لە الیەن
خودی خواوە دەسنیشانكراون و دڵخوازی خۆیەتی ،كەواتە
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كارێكی ئەركە .پاشكۆكان شتانێكن ،كە ئەگەرچی زۆربەی
كات ناكرێت لەڕیزی عیبادەتەكانی خوا جیابكرێنەوە،
بەاڵم وردەكارییەكانیان ،یان فەرماندان بە چاككردن و
هاوسەنگكردنیان لە الیەن خواوە دیاریی ناكرێت ،كەواتە
پرسگەلێكی رێپێدراون .كات و شوێنی عیبادەت و شێواز و
چۆنیەتیی عیبادەتی خوا لە الیەن باوەڕدارانەوە ،لەوجۆرە
پرسانەن .ئەمانە پاشكۆن ،هەروەها بەتەواوەتی رێپێدراون،
كە خوا بە پێی هیچ فەرمانێك واجبی نەكردون ،بەاڵم بۆ منوونە
الی كەلیمییەكان ،كات و شوێنی عیبادەتكردنیان و رەوشتی
كەسانێك كە تیایاندا بەشدارییدەكەن ،لەڕیزی پاشكۆكاندا
نین ،بەڵكو بەشێكن لە بنەماكانی ئایین و ئەگەر بە نوقسانیی
یان بە پێچەوانەی نۆرمە باوەكان ئەنجام بدرێن ،ناتوانن هیچ
ئومێدیان بۆ قبووڵیی عیبادەتەكانیان لە الیەن خواوە هەبێت،
بەاڵم ئەم پرسانە الی كریستیانەكان ،كە لەژێر سایەی ئازادیی
ئێنجیلدا دەژین ،تەنها بەشێكن لەپاشكۆكانی عیبادەت و
هەموو كڵێسایەك بەپێی تێگەییشتنی خۆی ،دەتوانێت كەڵك
لەو شتانە وەربگرێت كە ئامانجی گروپە ئایینیەكەی خۆی
دەپێكێت و سودیشیان بۆ كەماڵ و پاككردنەوەی رەوشت و
ئاكار هەیە.
ئەڵبەتە كەسانێك كە لەژێر كاریگەریی فێركارییەكانی
مەسیحدا پێیانوایە خوا یەكەمین ،یان حەوتەمین رۆژی هەفتەی
خستۆتە الوە و ئەو رۆژانە تایبەتن بە عیبادەتكردنی ئەو ،الی
ئەوانیش ئەم قۆناغە زەمەنییە ،پرسێكی پاشكۆیی و ئاسایی نییە،
بەڵكو بەشێكی سەرەكی عیبادەتی خوایە ،كە نە دەتوانرێت
بگۆڕدرێت و نە لە بەرامبەریدا كەمتەرخەمیی بكرێت.
نامیلكەی لێبوردەیی

107

دووەم :وەك چۆن فەرمانڕەوا بە كەڵكوەرگرتن لە یاسا،
بۆی نییە هیچ رێوڕەسم و بۆنەیەكی عیبادیی بەسەر هیچ
گروپێكدا بسەپێنێت ،هەر ئاواش بۆی نییە رێ لەو رێوڕەسم
و بۆنە عیبادییانەبگرێت ،كە پێشرت لە الیەن كڵێساوە پەسەند
كراون و ئەنجامدراون .چونكە ئەگەر فەرمانڕەوای مەدەنی،
توشی ئەو كارە ببێت ،لەڕاستیدا كڵێسای لەناو ب��ردووە.
ئامانجی ئەو دەزگا ئایینیە ئەوەیە ،كە ئازادانە و بەویستی
خۆی ،تەنها و تەنها سەرقاڵی عیبادەتكردنی خوا بێت.
بە پێی ئەم رێسایە ،ئێوە دەڵێن ئەگەر هەندێك گروپی
ئایینی باوەڕیان بە قوربانیكردنی مندااڵن بێت ،یان هەر
وەك مەسیحییە سەرەتاییەكان بە درۆ تاوانبار كران ،ئەمانیش
لەڕووی شەهوەتڕانییەوە خەریكی بەرەڵاڵیی سێكسی بنب،
یان دەستبدەنە هەندێك ك��ردەوەی قێزەون و ناشیرینی
دیكە ،ئایا لە وەها حاڵەتێكدا تەنها لەبەرئەوەی كە كەسانی
ئەنجامدەری ئەم كردەوانە ،ئەندامی كۆمەڵێكی ئایینین،
دەبێت فەرمانڕەوای مەدەنی نەرمییان لەگەڵ بنوێنێت
و لێیان خۆش ببێت؟ وەاڵمی من نەخێرە .ئەم شتانە نەك
تەنها لە پرسە ئاساییەكانی ژیاندا یاسایی نین ،بەڵكو لە
ژیانی هیچ تاكێكیشدا یاسایی نین ،كەواتە نە لە عیبادەتی
خوادا و نە لەهیچ كۆمەڵێكی ئایینیدا ،رێپێدراو و یاسایی
نین .ئەگەر ژمارەیەك لە خەڵك بە مەبەستی بەڕێوەبردنی
رێوڕەسمێكی ئایینی ،لە دەوری یەك كۆببنەوە ،بیانەوێت
گوێرەكەیەك قوربانیی بكەن ،بەڕای من نابێ یاسا رێگە لەو
كارەیان بگرێت« .ملیبۆئس» كە گوێرەكە هی ئەوە ،بەپێی
یاسا دەتوانێت گوێرەكەكەی لە ماڵی خۆیدا قوربانیی بكات و
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هەرچی ئەندامێكی پێی خۆش بێت بیسوتێنێت ،چونكە ئەو
كارەی ئەو ،هیچ زیانێك بە ماڵ و گیانی خەڵكیتر ناگەینێت
و هەر بە پشتبەسنت بەو هۆیەشەوە ،دەتوانێت گوێرەكەكەی
لە كۆبوونەوەیەكی ئایینیدا قوربانیی بكات و ئەو كارەشی
چ رەزامەندیی خوای بەدواوە بێت و چ نەبێت ،پێوەندیی
بە خۆیەوە هەیە ،كە بزانێت ئایا خوا لێی قبووڵ دەكات
یان نا .تاقە ئەركی فەرمانڕەوا لەم پێوەندییەدا ئەوەیە ،كە
ئاگای لەوە بێت هیچ زیانێك بەر حكومەت نەكەوێت و
بەهۆی ئەو كارەشەوە هیچ زیانێكی چ گیانیی و چ مادیی
بەر هیچ كەس نەكەوێت .كەواتە ،شتێك ،كە دەتوانرێت لە
میواندارییەكدا بەكار بهێرنێت ،دەشتوانرێت لە قوربانیشدا
بەكار بهێرنێت ،بەاڵم ئەگەر بەڕێكەوت بارودۆخێك بێتە
ئاراوە ،كە بەرژەوەندیی كۆمەڵگە لەوەدا بێت بە مەبەستی
زیادكردنی وەچەی گایەكان ،كە بە هۆی مەرگەوە (كوشنت
یاخود هەرجۆرە مردنێكەوە) لەناوچون ،بۆ ماوەیەك رێگە
لە هەموو جۆرە سەربڕینێك بگیردرێت ،لە وەها حاڵەتێكدا
چ كەسێك دەستێوەردانی فەرمانی فەرمانڕەوای مەدەنی
دەكات بۆ رێگرتنی لە سەربڕینی گاكان ،جا مەبەستەكە
هەر چییەك بێت؟ بەاڵم دەبێت ئاگامان لەوەبێت یاسایەك،
كە لەم پێناوەدا دادەڕێژرێت ،پێوەندیی بە ئایینەوە نییە،
بەڵكو ئاماژەیە بە پرسێكی سیاسی .واتە یاسا هیچ كاری بە
رێوڕەسمی قوربانیكردنەوە نییە ،بەڵكو رێگە لە سەربڕینی
گاكان دەگرێت.
بەمجۆرە جیاوازیی نێوان كڵێسا و دەوڵ��ەمت��ان بۆ
دەردەكەوێت .فەرمانڕەوا ناتوانێت ئەو شتانە لە كڵێسادا
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قەدەغەبكات ،كە لەدیدی حكومەتەوە یاسایی و ڕێپێدراوە.
هەموو ئەو شتانەی خەڵكی رەشۆكی بۆیان هەیە لە ژیانی
رۆژانەیاندا بەكاریانبێنن ،فەرمانڕەوا ناتوانێت و ناشبێت
بە مەبەستی سودی گروپێكی تایبەتی ئایینی ،رێگەیان لێ
بگرێت.
ئەگەر كەسێك بە شێوەیەكی یاسایی ،نان یان شەراب لە
حاڵەتی دانیشنت ،یان بە چۆكداداویی لە خانووەكەیدا بخوات،
نابێ یاسا رێ لە ئازادیی ئەو عیبادەتە ئایینیەی بگرێت،
هەرچەند خواردنی نان و شەراب لە كڵێسادا بە شێوازێكی
تایبەت و جیاواز ئەنجامدەدرێت و وەك بەشێك لە دروشم و
رێوڕەسمە ئایینیەكانی عیبادەتی خوا لەقەڵەمدەدرێت ،بەاڵم
نابێت ئەو مۆڵەتە بە كڵێساكان بدرێت ،لەناو رێوڕەسمە
پیرۆزەكانیاندا ،خۆیان بە كاروبارگەلێكەوە سەرقاڵبكەن ،كە
زۆربەی كات زیان لە بەرژەوەندییە هاوبەشەكانی خەڵك
دەگەینێت ،كەواتە لەڕووی یاساییەوە رێی لێگیراوە .دەبێت
فەرمانڕەوای مەدەنی هەمیشە ئاگای لەوە بێت ،كەڵكی
خراپ لە دەسەاڵتەكەی وەرنەگرێت ،لەپێناوی خێری گشتیدا
و هیچ ستەمێك لە كڵێسا نەكات.
رەنگە بوترێت ئەگەر گروپێك كافر بێت ،چی؟ ئایا
دیسانەوە دەبێت فەرمانڕەوا لەگەڵ ئەو گروپە كافرەدا
هەڵبكات و لێبوردەییان لەگەڵدا بنوێنێت؟ منیش لە وەاڵمدا
ئەم پرسیارە دەكەم بە مەبەستی سەركوتكردنی ئەو گروپە
كافرە ،چ دەسەاڵتێك دەتوانرێت بە فەرمانڕەوا ببەخرشێت،
كە هەمان دەس��ەاڵت لە ك��ات و شوێنێكی دیكەدا بۆ
سەركوتكردنی گروپی لەسەر حەق بەكارنەهێرنێت؟ دەبێت
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هەمیشە ئەوەمان لەیاد بێت ،دەسەاڵتی مەدەنی لە
هەموو شوێنێكدا یەكسانە و هەموو فەرمانڕەوایەك ئایینی
خۆی بە لەسەر حەق دەزانێت ،كەواتە ئەگەر لە پرسە
مەعنەوییەكاندا ،وەها دەسەاڵتێك (دەسەاڵتی سەركوتكردنی
گروپی كافر) بە فەرمانڕەوای مەدەنی بدرێت ،وەك چۆن بۆ
منوونە لە ژنێڤدا رووی دا ،دەشتوانێت بە كەڵكوەرگرتن لە
زەبر و زەنگ و خوێنڕشنت ،ئەو ئایینەی كە لە واڵتەكەیدا
وەك ئایینی كوفر و بتپەرستیی نارساوە ،ریشەكێش بكات،
هەروەها لەسەر هەمان رەوت فەرمانڕەوای واڵتی دراوسێش
دەتوانێت ئایینی چاكسازیی ت��ێ��داك�راو(ی پڕۆتستان)
سەركوت بكات و لە هندستانیشدا فەرمانڕەوا دەتوانێت
كریستیانەكان سەركوت بكات .دەسەاڵتی مەدەنی ،بەپێی
ویست و ئیرادەی فەرمانڕەوا هەم دەتوانێت هەموو شتێك
لە ئاییندا بگۆڕێت و هەمیش دەتوانێت رێگە لە هەموو
جۆرە گۆڕانكارییەك بگرێت .ئەگەر دەسەاڵتی مەدەنی
بتوانێت بۆ تەنها جارێك ،لەڕێگەی داڕشتنی یاسا و سەپاندنی
سزاوە ،گۆڕان و وەرگۆڕان لە ئاییندا بێنێتە ئاراوە ،چیدی
ناتوانرێت بە هیچ شێوەیەك سنور بۆ كردەوەكانی دابرنێت،
هەر بە هەمانشێوە ،گۆڕانكاریكردن لە هەموو شتێكدا،
بەپێی پێوەری ئەو حەقیقەتەی ،كە فەرمانڕەوا بە دروستی
دەزانێت ،یاسایی و رێپێدراو دەبێت .نابێ هیچ مرۆڤێك
لەبەرخاتری هیچ باوەڕێكی ئایینی ،لە نیعمەت و بەهرە
دنیاییەكانی بێبەش بكرێت .تەنانەت ئەمەریكاییەكانیش
كە ژێردەستی فەرمانڕەوای مەسیحین ،نابێت لەبەرخاتری
ئەوە ،كە بیرو باوەڕ و عیبادەتەكانی ئێمەیان قبووڵ نییە،
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هیچ زیانێكی چ گیانیی و چ مادییان بەر بكەوێت .ئەگەر
ئ��ەوان ب��اوەڕی��ان ب��ەوە هەبێت بە رەچاوكردنی بۆنە و
رێوڕەسمە عیبادییەكانی واڵتەكەی خۆیان ،رەزامەندیی خوا
مسۆگەردەكەن و لەو رێگەیەوە بەختەوەر دەبن ،كەواتە
دەبێت وازیانلێبهێرنێت بۆ خۆیان و خوای خۆیان .وەرن با
بچینە قواڵیی پرسەكەوە .با وای دابنێین ژمارەیەكی كەمی
خەڵكانێكی ه��ەژار و ن��ەداری مەسیحیی ،دەچنە واڵتی
كافرانەوە .ئەم غەریبانە (كریستیانەكان) داوای یارمەتیی
لە خەڵكە كافرەكەی ئەو واڵت��ە دەك��ەن و كافرەكانیش
لەڕووی رەحم و بەزەیی مرۆڤانەوە ،هەندێك كەلوپەلی
پێویستی ژیانیان بۆ دابیندەكەن و ماڵ و خانوویان پێدەدەن
و بەمجۆرە هەموویان (مەسیحیی و كافرەكان) پێكەوە
دەبەسرتێنەوە و دەبنە یەك نەتەوە .ئایینی مەسیحیی
وردە وردە لەو واڵتەدا پەرە دەستێنێت و گەشەدەكات،
بەاڵم ئایینی مەسیحیی ناتوانێت بەجارێك و لەپڕێكدا ببێتە
بەهێزترین ئایین و تا كاتێكیش دۆخەكە بۆ كریستیانەكان
بەوشێوەیە بێت ،ئاشتیی و ئاشتەوایی ،ئیامن و یەكسانی
ماف ،لەناو خەڵكدا دەمێنێتەوە؛ تا ئەوەی ،كە فەرمانڕەوای
مەدەنی دێتە سەر ئایینی مەسیح و بەمجۆرە گروپەكەیان
(واتە كریستیانەكان) زۆر بەهێز دەبێت ،پاشان دەسبەجێ
سەرجەم گرێبەستەكان هەڵدەوەشێرنێتەوە و هەموو مافە
مەدەنییەكان پێشێلدەكرێن و هەوڵی ریشەكێشكردنی
كفر و بتپەرستیی دەدرێت .پێدەچێت ئەو كافرە بێتاوانانە
(ناكریستیانەكان) ،كە هەموو یاسا و رێساكانی ویژدان
و دادگەریی و مافە رسوشتییەكانیان بەتەواوەتی رەچاو
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ك��ردووە ،هەرگیز سەرپێچییان لە یاسا كۆمەاڵیەتییەكان
نەكردووە ،ئەگەر واز لە ئایینە كۆنەكەی خۆیان نەهێنن و
ئەو ئایینە تازە و نامۆیە قبووڵنەكەن ،دەبێت هەموو ئەو
موڵك و داراییەی لە باوباپیرانیان بۆیان ماوەتەوە ،لەبیر
بكەن و هیچ ئومێدیان پێی نەبێت ،تەنانەت رەنگە لە مافی
ژیانیش بێبەشبكرێن ،كەواتە دواجار ئەوەمان بۆ روونبووەوە،
كە ئەگەر ئەو دەمارگیرییە ئایینیە ،كە لە خزمەتی دەزگای
كڵێسادایە ،تێكەڵ بە حەزی خۆسەپاندن بەسەر خەڵكانی
دیكەدا بكرێت ،چ رووداوگەلێكی لێدەكەوێتەوە! چۆن
بە ناوی ئایین یان چاودێریكردنی رۆحی مرۆڤەكانەوە،
دەمامكی تەماحكاریی ،تااڵنكاریی و پلەوپایەخوازیی لە
دەموچاویان دەدەن!
كەسێك كە باوەڕی بەوە بێت ،دەبێت كوفر و بتپەرستیی
لەڕێگەی یاسا ،سزادان ،ئاگر و شمشێرەوە لە هەموو واڵتاندا
ریشەكێش بكرێت ،ئەگەر هەر ئەم بەسەرهاتە بۆ خۆی
رووبدات چی؟ چونكە هۆكاری ئەم پرسانە چ لە ئەوروپا
و چ لە ئەمەریكادا هاوشێوەن .ئەو گروپە دەسەاڵتدارەی،
كە دەسەاڵتەكەی بەرهەمی یەكگرتن و یەكێتیی نێوان
كڵێسا و كۆشكە ،بە هیچ شێوەیەك بۆی نییە نە كافرانی
ئەمەریكا و نە جودابیران و نەیارە كریستیانەكانی بریتانیا لە
بەهرە و مافە دنیاییەكانیان بێبەشبكات .ناتوانرێت بەهۆی
كێشە ئایینیەكانەوە لەشوێنێكدا زیاتر لە شوێنێكی دیكە،
گۆڕانكاریی لە مافە مەدەنییەكاندا بكرێت.
هەندێك كەس پێیانوایە كوفر(بێدینیی) ،تاوانە ،كەواتە
نابێت لێبوردەییان لەگەڵ بنوێرنێت .ئەگەر قسەكەی ئەوان
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بەو مانایە بێت ،كە دەبێت خۆمان لە كوفر بەدوربگرین،
ئەمە لێكدانەوەیەكی دروستە ،بەاڵم ئەم قسەیە لەوە ناچێت
بە مانای ئەوە بێت ،كە كوفر لەبەر ئەوە كە تاوانە ،كەواتە
دەبێت فەرمانڕەوا كافران سزا بدات ،چونكە ئەركی فەرمانڕەوا
ئەوە نییە لە هەر ئان و ساتێكدا ،كە هەست بە روودانی تاوان
یان سەرپێچییەك لەدژی خوا بكات ،بە شێوەیەكی یەكسان
و (لە هەردوو پرسە ئایینی و مەدەنییەكاندا) شمشێرەكەی
بە مەبەستی سزادان بەكاربێنێت .تەماحكاریی ،دڵڕەقیی و
زۆر شتی تری لەم چەشنەش هەن ،كە زۆر كەس بە تاوانیان
دەزانن ،بەاڵم كەس ناڵێ فەرمانڕەوای مەدەنی ،دەبێت سزای
ئەو جۆرە تاوانانە بداتەوە .هۆیەكەشی ئەوەیە ،ئەم تاوانانە
هەرگیز هیچ زیانێك نە بە مافە مرۆییەكانی خەڵكانی دیكە
دەگەینن ،نە ئاشتیی گشتیی كۆمەڵگە خەوشدار دەكەن .نەخێر
لە هیچ واڵتێكدا تەنانەت هەندێك تاوانی وەك درۆكردن و
پەیامنشكێنیی ،لەڕێگەی یاساوە سزا نادرێن ،مەگەر لەحاڵەتی
ئ��اوارت��ەدا ،كە تەنانەت لەو حاڵەتە ئاوارتانەشدا ،رووی
سزادانەكە لە گەندەڵیی راستەقینەی ئەم تاوانانە و لێكەوتە
قێزەونەكانی نییە ،بەڵكو سزادان لەبەرخاتری ئەو زەرەر و
زیانەیە ،كە بەر كۆمەڵگە یان دراوسێكانی كەسی تاوانكار
دەكەوێت .ئەگەر لە واڵتانی دیكەدا ،بەڕای فەرمانڕەوای
موسڵامن یان كافری ئەو واڵتانە ،ئایینی مەسیح بە ئایینێكی
درۆیین و ساختەچییانە و سوكایەتیكردن بە خوا لەقەڵەم
بدرێت ،چی؟ ئایا بە پشتبەسنت بەم بەڵگانە و بەكارهێنانی
هەر ئەم شێوازە ،كوشتوبڕ و تەفروتووناكردنی كریستیانەكان
لەو واڵتانەدا دەست پێ ناكەن؟
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بەاڵم رەنگە دیسانەوە ئەمانە پێداگریی لەسەر بكەن،
كە بە پێی شەریعەتی ح��ەزرەت��ی موسا ،دەب��ێ كافران
ریشەكێشبكرێن .ئەمە بە پێی شەریعەتی حەزرەتی موسا
تەواو راست و دروستە ،بەاڵم لەسەر ئێمەی مەسیحیی فەرز
نییە .كەس بانگەشەی ئەوەی نەكردووە ،كریستیانەكان هەموو
ئەو شتانە ئەنجامبدەن ،كە لە الیەن شەریعەتی موساوە
داڕێژراون .هیچ شتێك هیچ و پووچرت لە لێكجیاكردنەوەی
یاساگەلی ئاكاریی و شەرعیی ،لە یاساكانی رێوڕەسمە
عیبادییەكان نییە ،كە مرۆڤەكان رۆژانە كەڵكیان لێوەردەگرن،
چونكە هیچ یاسایەكی داڕێژراو ناتوانێت تاكەكان ناچار بە
ئەنجامدانی كارێك بكات ،مەگەر ئ��ەوەی ،كە ئەو تاكانە
خۆیان یاسایان قبووڵ كردبێت .رستەی «گوێ بگرن ئەی
نەتەوەی بەنی ئیرسائیل!» تەواو ئەوە دەردەخات ،كە فەرمان
و راسپاردە دەسنیشانكراوەكانی شەریعەتی موسا ،تەنها
تایبەتن بە نەتەوەی بەنی ئیرسائیل .سەرنجدان بەم خاڵە،
خۆی وەاڵمێكی تەواوە بۆ ئەو كەسانەی كە پێداگریی لەسەر
حەقانییەتی شەریعەتی موسادا دەك��ەن ،لەمەڕ سزادانی
كافران بە مەرگ ،بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ،من بە
لێوردبوونەوە و تێڕاماێكی زیاترەوە لەم قسەیە دەكۆڵمەوە.
پرسی كافران لە دی��دی كۆمەڵگەی جولەكەوە ،دوو
حاڵەتی هەیە .حاڵەتی یەكەم :ئەو كەسانە دەگرێتەوە،
كە تازە هاتونەتە سەر ئایینی حەزرەتی موسا و بوونەتە
ئەندامی كۆمەڵگەی جو ،ب��ەاڵم دوای ماوەیەك وازی��ان
لە پەرستنی خوای نەتەوەی بەنی ئیرسائیل هێنا .لەگەڵ
ئەمجۆرە كەسانەدا وەك كەسانێكی سەرپێچیكەر و خائین
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هەڵسوكەوت دەك �را ،كە تاوانەكەیان وەكو خیانەتكردن
لە فەرمانڕەوا وابوو ،چونكە شێوازی بەرەوڕووبوونەوەی
حكومەتی جولەكەكان لەگەڵ كافران و بێدینان ،جیاوازە
لەگەڵ كۆمەڵگاكانی دیكە ،حكومەتێكی ئایینی بێسنور و
رەهایە .لەو حكومەتەدا هیچ جیاوازییەك لەنێوان دەوڵەت
و مەرجەعی ئایینیدا ن��ەب��وو ،نەشدەكرا هەبێت .لەو
كۆمەڵگایەدا یاسا داڕێژراوەكانی پێوەندیدار بە عیبادەتكردنی
خوای تاك و نادیار ،هەمان یاسا مەدەنییەكانی خەڵك بوون،
بە بەشێك لە یاساكانی سیستمی سیاسییان لەقەڵەمدەدرا.
لەڕاستیدا لەوەها كۆمەڵگەیەكدا خوا خۆی یاسادانەر بوو.
جا ئەگەر كەسێك بتوانێت لەم سەردەمەدا ،كۆمەڵگەیەكم
پێ نیشانبدات ،كە لەسەر بنەمایەكی لەوجۆرە پێكهاتبێت،
منیش ئەوە قبووڵ دەكەم ،كە لەو كۆمەڵگەیەدا ،دەبێت یاسا
ئایینیەكان بەشێك لە یاساگەلی مەدەنی بن و دەتوانرێت و
دەشبێت خەڵكانی ژێر دەسەاڵتی حكومەت ،بە تەواوەتی
ملكەچی كڵێسا بكرێن ،بەاڵم بەپێی وانەكانی ئێنجیل ،شتی
لەوجۆرە لە كۆمەڵگایەكی مەسیحیدا هەرگیز بوونی نییە .شار
و واڵتگەلێكی زۆر هەبوون ،كە ئایینی حەزرەتی مەسیحیان
قبووڵكردبوو ،بەاڵم شێوازە كۆنەكانی حكومەتی خۆیانیان
دەپاراست و یاساگەلی مەسیحییەت بە هیچ شێوەیەك
دەستێوەردانی شێوازی حكومەتیانی نەدەكرد .دیارە مەسیح
ئەوەی فێری مرۆڤەكان كردبوو ،كە چۆن لەڕێگەی باوەڕ و
كردەوەی چاكەوە دەتوانن بە ژیانی هەتایی بگەن ،بەاڵم
حكومەتی پێكنەهێنا .ئەو ،هیچ شێوازێكی تایبەت و تازەی
حكومەتكردنی بۆ الیەنگرانی دەسنیشان نەكرد و هەرگیز
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شمشێری نەدایە دەست فەرمانڕەوایەكی سیاسی و مۆڵەتی
ئەوەی نەدا بەزەبری شمشێر ،مرۆڤەكان ناچار بە وازهێنان
لەئایینی پێشویان و قبووڵكردنی ئایینەكەی ئەو بكرێن.
دووەم :بێگانەكان و كەسانێك كە لەچاو كۆمەڵگەی
بەنی ئیرسائیل وەك بێگانە واب��وون ،هیچ كاتێك بەزەبری
هێز ،ناچار بە قبووڵكردنی شەریعەتی (ئایینی) جو نەبوون،
بەاڵم بە پێچەوانەوە ،هەر لەو واڵتەدا فەرمانی لەسێدارەدانی
جولەكەیەك دەردەكرا ،كە كافر بووبوو ،ئەوە لە كاتێكدایە
كە بەپێی فەرمانەكانی تەورات« ،نابێت بێگانەكان بكەونە
بەر ئازاردان و ئەشكەنجەوە« .دان بەم راستییەدا دەنێم ،كە
حەوت هۆزی دانیشتوی ئەو واڵتەی ،كە بە بەنی ئیرسائیل
بەڵێن درابوو ،بەتەواوەتی لەناوچوون ،بەاڵم ئەو كوشتوبڕە،
تەنها لەبەر ئەوە نەبوو ،كە ئەوان كافر و بتپەرست بوون.
چونكە ئەگەر هۆیەكەی ئەوە بوایە ،بۆچی «مۆئابییەكان» و
هۆزەكانی دیكە كەوتنە بەر لێبوردەییەوە؟ نەخێر ،هۆیەكەی
ئەوەبوو ،كە خوا ،بە بێ ئەوەی هیچ هاوەڵێكی هەبێت،
تاقە فەرمانڕەوای جولەكەكان ب��وو ،پەرستنی خوایەكی
دیكەی لە واڵتی «كەنعان»دا پێ قبووڵ نەدەكرا ،چونكە بە
خیانەتێكی گەورە لە دژی ئەو لەقەڵەم دەدرا ،چونكە وەها
سەرپێچییەكی ئاشكرا ،بە هیچ شێوەیەك لەگەڵ حكومەتی
ئەو لە واڵتێكدا ،كە پرسێكی تەواو سیاسی بوو ،نەدەهاتەوە.
كەواتە ،دەبوایە هەموو جۆرە هاوەڵدانان و بتپەرستییەك لە
قەڵەمڕەوی حكومەتەكەی ئەودا ریشەكێش بكرێت ،چونكە
ئەوە لەڕاستیدا بە مانای سەملاندنی خوایەكی دیكە بوو،
واتە سەملاندنی فەرمانڕەوایەكی دیكە ،كە دژی شەریعەتی
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خوا (فەرمانڕەوای رەها)یە .هەربۆیە دانیشتوانی كەنعان لە
واڵتەكەیاندا دەركران و موڵكایەتی ئەو واڵتە بەتەواوەتی
كەوتە دەستی بەنی ئیرسائیل .هەر لەبەر ئەوەش بوو ،كە
رۆڵەكانی «ئیسحاق» و «لوت ئێمیم»ەكان و«هۆریم»ەكانیان
لە واڵتەكەیاندا دەركردن و دوای ئەوەش خوا واڵتەكەیانی
بە هێرشكەرەكان بەخشی .هەرچەند بەوشێوەیە كوفر و
بتپەرستیی لە واڵتی كەنعاندا ریشەكێش كرا ،بەاڵم هەموو
كافران و بتپەرستان لەناو نەچوون .سەرجەم ماڵباتی
«راحاب» و سەرجەم هۆزی «گیبۆن» كە هاوئایینی هۆزی
«یوشع» بوون ،بەپێی رێككەوتنێك ،مۆڵەتی مانەوەیان پێدرا
و زۆرێك لە دیلەكان تیایاندا دەژیان ،كە كافر و بتپەرست
بوون .حەزرەتی «داود» و حەزرەتی «سڵێامن» ،لەدەرەوەی
واڵتی بەڵێندراو ،چەندین واڵتیان خستە ژێر ركێفی دەسەاڵتی
خۆیانەوە و داگیركارییەكانیان تا الی رووب��اری «فورات»
پەرەپێدا .لەناو ئەم هەموو دیلەی كە گرتبوویانن ،تەنانەت
تاقە كەسێكیش نابینین بە زۆر هێرنابێتە سەر ئایینی جو و
ناچار بە پەرستنی خوای لەسەرحەق كرابێت ،یان بە هۆی
كوفر و بتپەرستییەوە سزا درابێت ،ئەگەرچی بەدڵنیاییەوە
تاوانباریش بوون .بەدڵنیاییەوە ئەگەر كەسێك بچوبایەتە
سەرئایینەكەیان و حەزی بكردایە ئەندامێكی كۆمەڵەكەیان
بێت ،دەبوایە ملكەچی یاساكانیان بێت ،بەو مانایە كە ئایینی
ئەوانی قبووڵ كردووە ،بەاڵم ئەو ،ئەمكارەی بە ویست و
ئارەزوی خۆی ئەنجامدەدا ،نەك بە زۆر و لەژێر گوشاردا .ئەو،
بە پێچەوانەی ویستی خۆی ملكەچی ئەو ئایینە نەدەبوو،
تاكو بەوشێوەیە ملكەچیی خۆی نیشانی خەڵكانی دیكە
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بدات ،بەڵكو وەكو نیعمەتێك لە ئایینی دەڕوانی و خوازیاریی
بوو ،هەركە ئایینی جوی قبووڵ دەكرد ،دەكەوتە ژێر كۆنتڕۆڵ
و چاودێریی یاساكانی حكومەتەوە ،یاساگەلێك كە بەوپێیە،
هەموو هێام و كردەوەكانی كوفرو بتپەرستیی لە واڵتی
كەنعاندا ڕێپێنەدراون ،بەاڵم وەك پێشرتیش باسمكرد ،ئەو
یاسایانە ،هیچ یەك لە واڵتانی دەرەوەی سنورەكانی كەنعان و
تەنانەت واڵتانی ژێردەسەاڵتی جولەكەكانیشی نەدەگرتەوە.
تا ئێرە باسامن لە شێوازە رواڵەتییەكانی عیبادەت كرد و
ئێستاش بنەماكانی باوەڕ (ئوسوڵی ئیامن) تاوتوێ دەكەین.
هەندێك ل��ە پرەنسیبەكانی ب���اوەڕ ،ك��ردەی��ی��ن و
هەندێكیتریشیان تیۆرین .ئەگەرچی هەركامەیان هەوڵی
دۆزینەوەی مەعریفە دەدەن ،بەاڵم پرەنسیبە تیۆرییەكان،
تەنها پێوەندییان بە زەین و تێگەییشتنی مرۆڤەكانە هەیە و
پرەنسیبە كردەییەكان ،كاریگەرییان لەسەر ئیرادە و رەفتاری
ئەواندا هەیە .باوەڕە تیۆرییەكان و بنەماكانی باوەڕ ،وەك چۆن
بەو ناوەوە دەنارسێن ،تەنها دەبێت لە ریزی بیروباوەڕەكانی
خەڵكدا بن و ناتوانرێت لە رێگەی یاسای مەدەنییەوە بەسەر
كڵێسایەكدا بسەپێرنێن ،چونكە كارێكی بێهودە دەبێت
ئەگەر یاساكان ،فەرمانی ئەنجامدانی كارگەلێك بە خەڵك
بدەن ،كە توانای ئەنجامدانیان نییە .باوەڕمەندیی بە راست
و ناڕاستیی پرسەكان ،بەدەست خواست و ئیرادەی ئێمەوە
نییە .بەهەرحاڵ ،لەمبارەیەوە قسە زۆر كراوە ،بەاڵم هەندێك
كەس دەڵێن لێگەڕێن با هەر هیچ نەبێت مرۆڤەكان وای
نیشان بدەن كەسانێكی ئیامندار و باوەڕمەند بە ئایینن .ئەو
ئایینە ئازیز و خۆشەویستەی كە مرۆڤەكان ناچار بە ریاكاریی
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دەكات و بۆ رزگاركردنی رۆحەكانیان هەم درۆ لەگەڵ خوادا
دەكات و هەم لەگەڵ مرۆڤدا!! ئەگەر فەرمانڕەوا پێیوایە
دەتوانێت بەوشێوەیە مرۆڤەكان رزگار بكات ،دەبێت بڵێین
هیچ ئاگاییەكی لە شێوازەكانی بەختەوەریی نییە ،بەاڵم ئەگەر
ئەو كارانە بە مەبەستی رزگاركردنی ئەوان ئەنجامدەدات،
كەواتە بۆچی زۆرب��ەی كات بنەماكانی ب��اوەڕ لە شێوەی
یاسا(یەكی مەدەنیدا) رێكدەخات؟ (بە واتایەكی دیكە ،بۆچی
دەیانكاتە یاسای مەدەنیی؟)
جیا لەمانەش ،نابێت فەرمانڕەوا رێگە لە لێدوانە
ئایینیەكان بگرێت ،چونكە ئەو كارانە بە هیچ شێوەیەك
پێوەندییان بە مافە مەدەنییەكانی خەڵكەوە نییە .ئەگەر
ئەندامێكی كڵێسای كاتۆلیكی رۆم پێیوایە ئەو شتەی ،كە
خەڵكانی دیكە پێیدەڵێن «نان» ،لەڕاستیدا جەستەی مەسیحە،
ئەو بەمكارەی هیچ زیانێك بە دراوسێكەی ناگەینێت .ئەگەر
جولەكەیەك باوەڕی بەوە نەبێت ،كە ئینجیل كەالمی خوایە،
بەمكارەی هیچ شتێك لە مافە مەدەنییەكانی خەڵك ناگۆڕێت.
ئەگەر كافرێك گومانی لە رەسەنایەتیی ئینجیل و تەورات
هەبێت ،نابێت وەك هاوواڵتییەكی مەترسیدار و شەڕانگێز
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت و سزا بدرێت .چ كەسێك باوەڕی
بەم شتانە هەبێت و چ نەبێت ،دەبێت دەسەاڵتی فەرمانڕەوا
و مافی موڵكایەتیی خەڵك وەكو یەك و بە یەكسان بپارێزرێت.
من ئەوەم قبووڵە ،كە ب��اوەڕی كافران پوچ و بێ بنەمان،
بەاڵم ئەركی یاساكان ،دەسنیشانكردنی راستیی و ناڕاستیی
باوەڕەكان نییە ،بەڵكو ئەركی ئەوان ،دابینكردنی ئەمن و
ئاسایشی كۆمەڵگە و پاراستنی گیان و ماڵی هەموو تاكەكانە.
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تەنها ئەوە ئەركییانە و هیچیتر ،چونكە ئەگەر بۆ تاقە
جارێك واز لە حەقیقەت بێنین و وەك خۆی بیهێڵینەوە ،باشرت
دەتوانێت خۆی دەربخات .حەقیقەت بەدەگمەن توانیوێتی
و لەوەش دەترسم ،هەرگیز نەتوانێت یارمەتییەكی ئەوتۆ لە
دەسەاڵتی ئەو پیاوە گەورانەوە وەربگرێت ،كە بەئەستەم لێی
تێگەییشتون و كەمرت رێزیان لێگرتووە .ناتوانرێت لەڕێگەی
یاساكانەوە حەقیقەت فێری خەڵك بكرێت (پێیان بناسێرنێت)
و پێویستیش ناكات بەزەبری هێز بخرێتە مێشكیانەوە.
لەڕاستیدا ناپاكیی و ناڕاستییەكان بە هۆی هێزی دەرەكیی
و ن��ەخ��وازراوەوە پەرە دەستێنن ،بەاڵم ئەگەر حەقیقەت
نەتوانێت بە پشتبەسنت بە هێزی خۆیەوە دزە بكاتە ناو هزر
و مێشكی خەڵكەوە و بۆ ئەو مەبەستە پەنا بباتە بەر هێز
و زۆرەملێكردن ،چیدی هیچ هێز و دەسەاڵتێكی نامێنێت.
ئەمە قسەكامنان بوو سەبارەت بە باوەڕە تیۆرییەكان .ئێستاش
باوەڕە كردەییەكان تاوتوێدەكەین.
ژیانێكی باشی پێكهاتوو لە ئایین و تەقوای راستەقینە ،لە
هەمانكاتدا پێوەندیی بە حكومەتی مەدەنیشەوە هەیە .لە
ژیانێكی باشدا ،هەم ئاسایشی رۆحی مرۆڤەكان و هەمیش
ئاسایشی كۆمەڵگە دابیندەكرێت ،كەواتە كردەوەگەلی
ئاكاریی ،هەم پێوەندییان بە قەڵەمڕەوی داوەری دەروونەوە
و هەمیش پێوەندییان بە داوەری دەرەوە هەیە ،واتە هەم
پێوەندیی بە فەرمانڕەوای مەدەنییەوە هەیە ،هەم فەرمانڕەوای
دەروون؛ ،واتە هەم قەڵەمڕەوی دەسەاڵتی مەدەنیی و هەم
ویژدان ،بۆیە ئەگەری ئەم مەترسییە گەورەیە لەئارادایە ،كە
هەركام لەمانە دەستێوەردانی قەڵەمڕەوی ئەوی دیكەیان
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بكات و كێشە و ناتەبایی بكەوێتە نێوان پارێزەری ئاشتیی و
ئاسایشی واڵت و پارێزەرانی رۆحی مرۆڤەكانەوە ،بەاڵم ئەگەر
هەموو شتەكانی پێوەندیدار بە سنوری ئەم دوو دەسەاڵتە،
كە پێشرت قسەمان لەسەر كرد ،بەتەواوەتی رەچاوبكرێن،
هەموو كێشە و گرفتەكانی ئەم بابەتە چارەسەر دەبن.
هەموو تاكێك خاوەنی رۆحێكی هەتاییە و دەكرێت بۆ
هەتایە بەختەوەر یان بەدبەخت بێت و ،بەختەوەریشی
بەندە بە باوەڕمەندیی و ئەنجامدانی ئەو كردەوانەی كە
رەزامەندیی خوایان بەدواوەیە و خواش هەر لەبەرئەوە
واجبی كردوون .لەم پێشەكییانەوە ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت،
كە یەكەم :جێبەجێكردنی ئەم پرەنسیبانە ،گەورەترین ئەركی
سەرشانی هەموو مرۆڤێكە و دەبێت ئەوپەڕی هەوڵ و
تەقەالی خۆی بدات بۆ بەدواداگەڕان و چەسپاندنیان ،چونكە
هیچ شتێك لەم دنیایەدا ،بەبەراورد لەگەڵ ئەبەدییەتدا،
شایستەی بایەخپێدان نییە .دووەم :چاودێریكردنی مرۆڤەكان
كارێكی پێویستە ،تاكو بە هۆی باوەڕگەلی چەوت ،هەڵە و
شێوازی نادروستی عیبادەتەكانیانەوە ،دەسدرێژیی نەكەنە
سەر مافی یەكدیی ،هەروەها سزای هەتایی یەكێكیان ،زیان
بە ژیانی ئەوی تریان نەگەینێت ،كەواتە چاودێریكردنی
بەختەوەریی و رزگاریی رۆحی هەموو تاكێك ،تەنها پێوەندیی
بە خودی خۆیەوە هەیە .نامەوێت وا لە قسەكانم تێبگەن ،كە
بەتەمای رەتكردنەوەی هەموو ئەو رێنامیی و هەوڵوتەقەال
دڵسۆزانانەم ،كە بە مەبەستی چاككردنی هەڵەكانی مرۆڤ
ئەنجامدەدرێن .بەدڵنیاییەوە ئەنجامدانی ئەم كارانە،
گەورەترین ئەركی هەموو مەسیحییەكە .هەموو كەسێك
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دەتوانێت چەندی بوێت لەپێناوی رزگاریی مرۆڤەكانی دیكەدا
قسە و ئامۆژگاریی بكات ،بەاڵم دەبێت رێگە لە هەموو
جۆرە جەبر و زۆرەملێیەك بگیردرێت .نابێت هیچ شتێك
بە زۆرەملێ و ناچاریی ئەنجامبدرێت .هیچ مرۆڤێك ،پێش
ئەوەی قەناعەتی پێبهێرنێت ،ناچار نییە ئەمر و فەرمانەكانی
دیرتان قبووڵبكات .لەم روەوە هەموو كەسێك توانایەكی رەها
و بێسنوری بۆ داوەریكردن لەسەر خۆی هەیە و هۆیەكەشی
ئەوەیە هەموو كردارەكانی پێوەندییان تەنها بە خودی خۆی
هەیە و هیچ زیانێك بە كەسانیتر ناگەینێت.
بەاڵم مرۆڤ جگە لە الیەنی رۆحیی ،كە نەمرە ،ژیانێكی
جەستەییشی لەسەر ئەم گۆی زەوییەدا هەیە ،لەبەرئەوە
ژیانی مرۆڤ زوتێپەڕ ،نا نەمر و ناسەقامگیریشە ،كەواتە
هەموو مرۆڤەكان پێویستیان بە هەموو جۆرە كەرەستە
و ئامڕاز و كەلوپەلێك هەیە ،تاكو پارێزگاریی لێ بكەن.
ئەم كەلوپەل و ئامڕازانەی ژیانیش ،شتانێكن بە هەوڵ و
ماندوبوون بەدەستهاتون و پارێزراون ،چونكە هەموو ئەو
شتانەی بۆ ئاسودەیی و خۆشگوزەرانیی ژیان پێویسنت،
هەر لەخۆوە نەهاتونەتە دی ،حاز و ئامادە نەخراونەتە
بەردەستامن ،كەواتە بە شە دنیاییەكەی ژیانی مرۆڤ،
پێویستی بە چاودێریی و گرنگی پێدانێكی زیاتر هەیە و
دەبێت كەسێكی شیاو ،لە ئەستۆی بگرێت ،بەاڵم سیاچارەیی
مرۆڤ لەوەدایە لەجیاتی خۆماندوكردن ،حەز دەكات بەری
رەنجی كەسانیتر تااڵن بكات ،كەواتە پێویستیی دابینكردنی
مافی موڵكایەتی م��رۆڤ لەئاست ئ��ەو شتانەی ،كە بە
رەنج و ماندوبوون بەدەستیهێناوە ،هەروەها پێویستیی
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دابینكردنی ئازادیی كردەوە و توانایەكانی ،بە مەبەستی بە
دەستهێنانی ئەو شتانەی ،كە لە داهاتودا خوازیاریان دەبێت،
مرۆڤەكانی ناچاركرد كۆمەڵگەیەك پێكبێنن ،كە لەڕێگەی
هاریكاریی دوالیەنە و هاوبەشەوە ،بتوانن پارێزگاریی لە
مافی موڵكایەتی خۆیان لە ئاست هەموو ئەو شتانەدا بكەن،
كە ئاسایش و بەختەوەریی ژیانی دنیاییان بۆ دابیندەكات.
ئەوە لە كاتێكدایە ،كە چاودێریكردنی بەختەوەریی دنیای
ئاخرەتی هەموو كەسێكیش بە خۆی سپێردراوە ،چونكە
گەییشنت بە بەختەوەریی دنیای ئاخرەت ،نە بە هۆی هەوڵ و
تەقەالیەكی دیكەوە دەستەبەر دەبێت و نە نەبوونیشی زیان
بە كەسانی دیكە دەگەینێت .هەروەها ناتوانرێت هیوایەتی
بەختەوەریی دنیای ئاخرەت ،بە هێزی دنیایی لەناو بربێت،
بەاڵم ئەگەرچی مرۆڤەكان دەچنە ناو كۆمەڵگایەكەوە ،كە
بە پێی رێككەوتنی هەردوو ال بۆ مەبەستی بەرگریكردن
لە موڵك و ماڵ و داراییەكانیان پێكهێرناوە ،بەاڵم رەنگە
موڵك و ماڵەكانیان بەهۆی فڕوفێڵ و دزیی هاواڵتییان ،یان
دەسدرێژیكردنی دوژمنكارانەی كەسانی بێگانەوە بكەوێتە
مەترسییەوە .چارەسەری گرفتی دووەم (واتە بێگانەكان)،
سوپا ،پارە و زیادبوونی ژمارەی حەشامەتی دانیشتوانی واڵتە
و چارەسەری گرفتی یەكەم (واتە هاواڵتییان) ،داڕشتنی یاسا
و مافی چاودێریكردنی هەموو ئەو شتانەیە ،كە پێوەندییان
بە دوژم��ن��ی ناوەكیی ،دەرەك��ی��ی��ەوە هەیە و لە الیەن
كۆمەڵگەوە سپێردراوەتە دەست فەرمانڕەوای سیاسی .ئەمە
هۆی هاتنەئارای یاسادانەرە و ئەوەش قازانجیەتی ،ئەوەش
رادەی دەسەاڵتی كەسێكە ،كە لە واڵتێكدا دەسەاڵتی رەهایە.
124

جۆن لۆك

بەڕای من بە مەبەستی پاراسنت و دابینكردنی موڵكایەتیی
تاكە كەسیی هەموو مرۆڤەكان ،دەبێت ئەم هۆكارە (واتە
یاسادانەر) بێتەئاراوە؛ واتە بۆ پارێزگاریكردن لە ئاشتیی،
موڵك ،ماڵی گشتیی و بەهێزتركردنی هێزی رۆحیی خەڵك بۆ
روتەڵبوونەوەی دەسدرێژیی بێگەنەكان ،بوونی ئەم ئامڕازانە
پێویستە.
ئێستا كە ئەم بابەتەمان روونكردەوە ،دەتوانین بەئاسانیی
لەوە تێبگەین ،كە دەسەاڵتی یاسادانەر ،دەبێت بەدوای
(دابینكردنی) چ ئامانجێكدا بێت و بە هۆی چ رێساگەلێكەوە
یاسامەند دەبێت .لەم بابەتەوە ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت،
كە تاقە هۆی ئەندامبوونی مرۆڤەكان لە كۆمەڵگەدا و
تاقە شتێك ،كە لە كۆمەڵگەدا بەدوایەوەن( ،دابینكردنی)
بەختەوەریی دنیا و (بەدەستهێنانی) سەروەت و سامانە
رواڵەتییەكانی كۆمەڵگەیە ،هەروەها ئەوشامن بۆ روونبووەوە،
كە ئازادیی مرۆڤ ،لەپێوەندیی لەگەڵ بەختەوەریی ئەبەدیدا
بە پارێزراویی دەمێنێتەوە و هەر بەو هۆیەشەوەیە ،كە
دەبێت هەموو تاكێك كردەوەیەك ئەنجامبدات ،كە ویژدانی
قبووڵی ك��ردووە .ئەو كردەوەیە قبووڵی بارەگای خوای
بەتوانایە؛ بەتوانایەكی رەها كە بەختەوەریی ئەبەدیی،
بەندە بەڕەزامەندیی ئەوەوە ،چونكە ئەركی مرۆڤ ،یەكەم،
عیبادەت ،بەندەگیی خوایە ،پاشان ملكەچبوون بەرامبەر بە
یاسا مەدەنییەكان.
رەنگە هەندێك كەس ئەم پرسیارە بكەن ،ئەگەر فەرمانڕەوا
بە پشتبەسنت بە دەسەاڵتەكەی خ��ۆی ،خەڵك بە شتێك
فەرمان بدات ،كە لەگەڵ ویژدانیاندا نەیەتەوە چی؟ وەاڵمی
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من ئەمەیە ئەگەر حكومەت بە دڵسۆزیی و راستگۆییەوە
بەڕێوەبربێت و فەرمانەكانی فەرمانڕەواش لە بەرژەوەندیی
گشتیی خەڵك بێت ،وەها شتێك بەدەگمەن روودەدات ،بەاڵم
ئەگەر هات و شتی لەوجۆرە روویدا ،بەڕای من دەبێت ئەو
كەسە (واتە هاواڵتی) خۆی لە كردەوەیەك ،كە بە خراپی
دەزانێت بەدوربگرێت ،لە هەمانكاتدا دەبێت ئەو سزایەش
تەحەمولبكات ،كە بۆی دەبڕنەوە و بە نادروستیشی دەزانێت،
چونكە لە كاروبارە سیاسییەكاندا چارەنوسی هەڵسەنگاندنی
تاكەكان بۆ یاساكان دەسنیشانكراوە ،لە هەمانكاتدا
بەرژەوەندیی گشتیی رێ لەجێبەجێكردنی سزاكانی یاسا
ناگرێت و ناكرێت سزاكانی یاسا پوچەڵ بكرێتەوە ،یان
پشتگوێبخرێت ،بەاڵم ئەگەر یاسا سەبارەت بە شتگەلێك بێت،
كە لە دەرەوەی بازنەی دەسەاڵتی فەرمانڕەوادان ،بۆ منوونە
خەڵك ،یان ژمارەیەك لە خەڵك ،ناچار بە قبووڵكردنی ئایینی
فەڕمیی بكرێن و لە عیبادەت و رێوڕەسمە عیبادییەكانیاندا
پێڕەویی لە كڵێسایەكی دیكە بكەن ،لەو حاڵەتەدا ئەوان ناچار
نین بە هۆی ئەو یاسایەوە ،لەدژی پرسە ویژدانییەكانی خۆیان
بوەسنت ،چونكە كۆمەڵگەی سیاسی ،تەنها و تەنها بۆ دابینكردن
و پاراستنی موڵكایەتی مرۆڤەكان لە كارگەلی پێوەندیدار
بە ژیانی دنیاییەوە هاتۆتە ئاراوە .پارێزگاریكردن لە رۆحی
مرۆڤەكان و چاودێریكردنی كاروبارەكانی پێوەندیدار بە
بەختەوەریی ئەبەدییەوە ،هیچ پێوەندییەكی بە حكومەتەوە
نییە و ناشكرێت بخرێتە ژێر كۆنرتۆڵییەوە ،بەڵكو بەختەوەریی
رۆحی مرۆڤەكان بە تەواوەتی دراوەت��ە دەست خۆیان.
فەرمانڕەوا بۆی نییە شتە دنیاییەكان لە مرۆڤەكان بە گشتیی
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یان لە هەندێكیان بستێنێتەوە و بیبەخشێت بە هەندێكی
دیكەیان .ئەو تەنانەت بە پشتبەسنت بە یاساشەوە ناتوانێت
موڵك و ماڵی هاواڵتییان لەناو (دەستوپێوەندەكانی) خۆیدا
ئاڵوگۆڕ پێ بكات .چونكە ئەم پرسانە هیچ پێوەندییەكیان بە
ئامانجی حكومەتی مەدەنییەوە نییە؛ مەبەستم لەوەیە ،كە
نابێت فەرمانڕەواكان بە بیانوی ئایینەوە ،چ دروستبێت و چ
نادروست بێت ،زیان بە كارە دنیاییەكانی هاواڵتییانی خۆیان
بگەیەنن ،چونكە حكومەت تەنها بۆی هەیە چاودێریی ئەم
كارانە بكات.
رەنگە هەندێك كەس بپرسن ئەگەر فەرمانڕەوا پێیوابێت،
كە وەها یاسایەك لە بەرژەوەندیی گشتیدایە چی؟ وەاڵمی من
ئەمەیە ،كە ئەگەر تەنانەت داوەریكردنی شەخسیی تاكەكان
هەڵەش بێت ،بەو حاڵەشەوە چاوپۆشییان لێناكرێت و سزا
دەدرێن ،كەواتە داوەریكردنی شەخسیی فەرمانڕەواش-كە من
ئاوا ناوی دەبەم-هیچ مافێكی تازەی پێ نادات بۆ سەپاندنی
یاساكان بەسەر خەڵكانی ژێردەستیدا ،چونكە وەها مافێك نە
لە دەستوری حكومەتدا پێی دەبەخرشێت ،نە خەڵكیش بۆیان
هەیە مافێكی وەهای پێ ببەخشن .ئەگەر وەها مافێك بە
فەرمانڕەوا ببەخرشێت ،كەمرتین دەرەنجامی ئەوە دەبێت لە
رێگەی تااڵنكردنی خەڵكەوە ،سیاسەتێكی وەها دەگرێتەبەر،
كە ئامانجەكەی بریتیی دەبێت لە دەوڵەمەندكردن و بە
پلەوپایە گەیاندنی الیەنگران و هاوگروپەكانی خۆی ،بەاڵم
ئەگەر فەرمانڕەوای سیاسی ،پێیوابێت مافی وەها كارێكی
هەیە و ئەو یاسایانەش لە بەرژەوەندیی گشتیدان ،بەاڵم
خەڵكانی ژێردەسەاڵتەكەی ،رایەكی پێچەوانەی ئەوەیان
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هەبێت ،چی؟ كێ دەبێت لەنێوانیاندا دادوەری��ی بكات؟
وەاڵمی من ئەوەیە ،كە تەنها خوا ،چونكە هیچ دادوەرێك
لەسەر زەوی بوونی نییە ،بتوانێت لەنێوان فەرمانڕەوای
دەسەاڵتدار و خەڵكدا دادوەریی بكات .بەڕای من دەبێت
لەم بارەیەوە ،تەنها خوا حوكم بكات ،خوایەك كە لە دواڕۆژدا
(رۆژی پەساڵن) ،هەموو كەسێك بەپێی كار و كردەوەكانی سزا
دەدات ،واتە هەركەسێك ،چەند هەوڵ و تەقەالی دڵسۆزانە
و راستگۆیانەی لەپێناوی پەرەپێدانی تەقوا و بەختەوەریی
خەڵك و ئاشتەوایی مرۆڤەكاندا دابێت ،بە هەمان رادەش
پاداش دەكرێت ،بەاڵم ئایا لەم مەودا زەمەنییەی ،كە تا رۆژی
پەساڵن ماوە ،دەبێت چی بكەین؟ وەاڵمی من ئەوەیە ،كە
دەبێت هەركەسەو پێش هەموو شتێك ،گرینگیی بە نەفسی
خۆی بدات ،و پاشان بە بەرژەوەندیی گشتیی .هەرچەند
هێشتاكەش ژمارەیەكی كەمی خەڵك هەن پێیانوایە لە وەها
كۆمەڵگەیەكدا ئاشتیی و ئاسایش بوونی هەیە ،لە كاتێكدا
بە چاوی خۆیان دەبینن هەموو شتێك وێران كراوە .دوو
جۆر ركابەریی و ملمالنێ لەناو مرۆڤەكان هەیە ،یەكێكیان
ملكەچی یاسایە و ئ��ەوی تریان ،لەڕێگەی زۆر ،زەب��ر و
زەنگەوە كارەكانی بەرەو پێشەوە دەبات و هەردووكیشیان لە
ناوەڕۆكدا بەو شێوەیەن ،كە هەمیشە كۆتاییهاتنی یەكێكیان،
دەسپێكردنی ئەویتریانی بەدواوە دەبێت .بە تەمای ئەوە نیم
دەستوری واڵتە جۆراوجۆرەكان تاوتوێ بكەم ،بەاڵم ئەوەندە
دەزانم ئەگەر مشتومڕێك بێتەئاراوە و دادوەرێك نەبێت ،ئەم
مشتومڕ و دەمەقااڵنە چارەسەر بكات ،ئایا چی روودەدات؟
رەنگە بڵێن ،چونكە فەرمانڕەوا بەهێزترە ،ویست و ئیرادەی
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خۆی دەسەپێنێت و قسەكانی خۆی دەچەسپێنێت ،بێگومان
وایە ،بەاڵم پرسەكە لێرەدا ئەوە نییە ئایا شتی وا روودەدات
یان نا ،بەڵكو پرسەكە پێوەندیی بە شێوازی حوكمڕانیی راست
و دروستەوە هەیە.
با ئێستە بچینە سەر وردەكارییەكان .بەڕای من دەبێت
فەرمانڕەوا هەموو ئەو بیروباوەڕانەی ،كە هیچ دژایەتییەكیان
نییە لەگەڵ كۆمەڵگەی مرۆیی و ئەو پێوەرە ئاكارییانەی ،كە
بە درێژەكێشانی كۆمەڵگەی مەدەنی پێویسنت ،تەحەمولبكات،
بەاڵم بەدڵنیاییەوە بیروباوەڕگەلی لەوجۆرە لە كڵێساكاندا بە
دەگمەن دەبیرنێت ،چونكە هیچ گروپێك بە ئاسانیی ناگاتە
ئەو پلەی گەمژەیی و نەفامییە ،كە وای پێ باش بێت بە
مەبەستی فێركردنی وانە ئایینیەكان ،شتگەلێك فێر بكات ،كە
بە ئاشكرا بناغەكانی كۆمەڵگە هەڵدەتەكێنن و بەوجۆرە بە
داوەریكردنی هەموو مرۆڤەكان تاوانبار بكرێت ،چونكە لەو
حاڵەتەدا بەرژەوەندیی ،ئاسایش ،پێگە ،كەسایەتی و هەموو
شتێكیان دەكەوێتە مەترسییەوە.
گێچەڵێكی ش��اراوە و گەورەتر كە بۆ كۆمەڵگە زۆر
مەترسیدارە ،بارودۆخێكە كە مرۆڤەكان تیایدا هەندێك
مافی تایبەت بۆ خۆیان و هاوگروپەكانیان قایلبنب و ئەو
مافە نابەجێیانەش لە پشت پەردەی وشەگەلێكی درۆیین
و فێڵبازانەدا بشارنەوە .ئەوەش لە كاتێكدایە ئەو ئیمتیازە
نابەجێیانە ،دژی مافە مەدەنییەكانی كۆمەڵگەن .بۆ منوونە
ناتوانین هیچ گروپێك بەدیی بكەین ،كە بە ئاشكرا و
راشكاوانە پڕوپاگەندە بۆ ئەوە بكات ،كە مرۆڤەكان ناچار نین
بە بەڵێنەكانیان وەفادار بن ،یان ئەوە رابگەینن كەسانێك كە
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باوەڕی جیاواز لەباوەڕی پاشایان هەیە ،دەتوانن دەسەاڵتی
لێ وەربگرنەوە ،یان ئەوە ،كە فەرمانڕەوایی بەسەر هەموو
شتێكدا بە تەواوەتی تایبەت بەوانە ،چونكە بیروباوەڕ كە
وەها بە ئاشكرا و راشكاوانە دەخرێنەڕوو ،دەسبەجێ بیر
و مێشكی فەرمانڕەوا بۆ الی خۆی رادەكێشێت و هزری
كۆمەڵگەش لەوە ئاگادار و هۆشیاردەكاتەوە ،كە ئاگای
لەپەرەسەندنی وەها شەڕ و گێچەڵێكی مەترسیدار هەبێت،
بەاڵم كەسانێك دەبینین ،كە هەر ئەم كردەوە (شەیتانییانە)
لەڕێگەی وشەگەلێكی دیكەوە دەردەبڕن .ئەوانەی ئەم وانەیە
فێردەكەن كە« :نابێت لەگەڵ بێدینەكاندا راستگۆ بین»،
ئایا بێجگە لەوە ،دەبێت مەبەستیان چی بێت؟ لەڕاستیدا
مەبەستیان ئەوەیە ،كە تەنها ئەوان مافی شكاندنی پەیامن و
بەڵێنیان هەیە ،چونكە ئەوان هەموو ئەو كەسانە بە بێدین
دەزانن ،كە سەر بە گروپەكەی خۆیان نین و الیكەم هەر
كاتێك بە پێویستیان زانی ،تۆمەتێكی لەو جۆرەیان دەخەنە
پاڵ.
مەبەستی ئەوان لەو قسەیە كە «ئەگەر پاشا تەكفیر
بكرێت ،تاج و تەختی پاشایەتیی خۆی لە دەستدەدات»
چییە؟ روون و ئاشكرایە ،كە بەمجۆرە ،مافی لەسەركارالبردنی
پاشاكان بە هی خۆیان دەزان��ن ،چونكە پێیانوایە مافی
تەكفیركردن ،مافی تایبەتیی كەسایەتییە ئایینیەكانی خۆیانە.
ئەم رستەیەش «حكومەت خەاڵتێكی خواییە« ،قسەیەكە لە
الیەن ئەوانەوە دەرخستە كراوە و بە ئاشكرا بانگەشەی ئەوە
دەكات ،كە خاوەنی هەموو شتێكن .بۆیە ئەوان پێویستیان
ب��ەوە نییە خۆیان وەك ب���اوەڕدار و دینداری راستەقینە
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نیشانبدەن ،كەواتە ئەم كەسانە و كەسانی وەك ئەوانیش،
كەسانێكن تەنها خۆیان بە باوەڕدار و دیندار و راستئەندێش
دەزانن و لەڕاستیدا ،ئەگەر بە كورتیی بڵێین ،هەموو مافە
تایبەتەكان ،یان دەسەاڵتی زاڵبون بەسەر مرۆڤەكان بە هی
خۆیان دەزانن و كەسانێكن ،كە بەناوی ئایینەوە ،بە هەموو
شێوەیەك لەدژی هەموو دەسەاڵتێك دەوەستنەوە ،كە سەر بە
گروپە ئایینیەكەی ئەوان نییە .بەڕای من ،نابێت فەرمانڕەوا بە
هیچ شێوەیەك لێبوردەیی لەگەڵ ئەو كەسانەدا بنوێنێت ،كە
نە لێبوردەیی بە ئەركی خۆیان دەزانن و نە فێری مرۆڤەكانی
تریشی دەكەن .هەموو ئەم بۆچوون و تیۆرە وێكچوانە (كە
هیچ مافێك بۆ ئەوانیدی دانانێن) ،ئاماژە بە چی دەكەن؟
ئایا تەنها ئەوە نییە ،كە دەیانەوێت لە هەلێكی گونجاودا
پۆستەكانی حكومەت داگیربكەن و موڵك و ماڵ و دارایی
هاوواڵتییەكانیان تااڵن بكەن؟ تەنها تا كاتێك ،كە بە قەدەر
پێویست بە دەسەاڵت نەگەییشتون ،چاوەڕێی لێبوردەیی لە
فەرمانڕەوا دەكەن.
جیا ل��ەوەش ،فەرمانڕەوای سیاسی نابێت لێبوردەیی
بەرانبەر بە كڵێسایەك بنوێنێت ،كە لەسەر بناغەیەكی وا
دام��ەزراوە كە هەركەسێك بوو بە ئەندامی ،بە شێوەیەكی
ئۆتۆماتیك دەكەوێتە خزمەتی پاشا و لە پشتیوانیی پاشا
سودمەند دەبێت ،چونكە لێبوردەیی لە بەرامبەر وەها
كڵێسایەكدا بەو مانایە دەبێت ،كە فەرمانڕەوا مۆڵەتی
جێگیربوونی دەسەاڵتی دەرەكی لە واڵتەكەی خۆیدا داوە.
ئەم مۆڵەتەشی بە خەڵك داوە بچنە ریزی بەرەی ئۆپۆزسیۆنی
حكومەتەكەی خۆیەوە .جیاكردنەوەی هەڵە و نادروستی
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كۆشك و كڵێسا ناتوانێت ئەم ناسازگارییە چارەسەر بكات،
بە تایبەت كاتێك هەم كڵێسا و هەم كۆشك هێندەی یەك،
لەژێر دەسەاڵتی رەهای تاكێكدا بن ،كە نەك تەنها دەسەاڵتی
ئەوەی هەیە ئەندامانی كڵێساكەی خۆی ،بۆ جێبەجێكردنی
ویست و داخوازییەكانی هان بدات-داخوازیگەلێك ،كە
دەشێت تەنها ئایینی بن و هیچی تر ،یان ئامڕازگەلێك بن
بۆ گەییشنت بە ئامانجەكانی-بەڵكو دەشتوانێت بە پەنابردنە
بەر ئازار و ئەشكەنجە ،ژیانی ئاخرەتیان بخاتە ژێر ركێفی
داخوازییەكانییەوە .شتێكی زۆر پێكەنیناوییە كەسێك لەڕووی
ئایینیەوە خۆی تەنها و تەنها بە شوێنكەوتەی حەزرەتی
موحەمەد بزانێت ،ب��ەاڵم لە هەموو شتەكانی دیكەدا
وەفادار بە فەرمانڕەوای مەسیحیی بێت ،لە كاتێكدا هەر
لەو كات و ساتەشدا ئەوەی قبووڵە ،كە دەبێت بە تەواوەتی
ملكەچی فەرمانەكانی موفتیی كۆنستانتین بێت ،هەمان ئەو
موفتییەی كە ئەویش بە تەواوەتی ملكەچی فەرمانەكانی
ئیمپراتۆرییەتی عوسامنییە و فەرمانە خواییەكان بە پێی
ویست و ئارەزوی ئیمپراتۆرییەتی عوسامنیی دەردەبڕێت،
كەواتە ئ��ەو موسڵامنەی لەناو كریستیانەكاندا دەژی،
دیارە حكومەتی كریستیانەكانی قبووڵنییە ،چونكە ئەوەی
قبووڵكردووە كەسێك ،كە رێبەری ئایینیەتی ،فەرمانڕەوای
دەسەاڵتداری حكومەتیشە.
دوا قسەم ئەوەیە ،كە نابێت ئەوانەی حاشا لە بوونی
خوا دەك��ەن ،بەهیچ شێوەیەك بكەونە بەر لێبوردەیی.
بەڵێنەكان ،پەیامننامەكان و سوێندەكان ،كە كۆمەڵگەی
مرۆیی پابەنددەكەن ،ناتوانن هیچ پابەندیی و دەروەستییەك
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بۆ كەسی بێدین بێننە ئاراوە ،چونكە روو وەرگێڕانەوە لە خوا،
تەنانەت ئەگەر لە زەین و هزریشدا بێت ،هەموو ئەوانە
بێبایەخ دەكات .جیا لەمانەش ،كەسانێك ،كە بە بێدینیی
خۆیان هەموو ئایینەكان بێهێزدەكەن و لەناو دەبەن ،بە
هیچ شێوەیەك بۆیان نییە بە خۆدەرخسنت وەك كەسانی
دیندار ،لە مافی لێبوردەیی بەهرەمەند بن ،بەاڵم سەبارەت
بە باوەڕە كردەییەكان ،ئەگەرچی ئەمانەش دوور لە هەڵە
و الدان نین ،بەاڵم ئەگەر شوێنكەوتەكانی ئەم باوەڕانە
هەوڵی ئەوە نەدەن ،كە خەڵكانی دیكە بخەنە ژێر ركێف
و دەسەاڵتی خۆیانەوە ،یان بە تەما نەبن ئەو گروپەی ،كە
ئەو جۆرە باوەڕانەیان فێردەكات لەمافی ئاسایشی مەدەنی
بەهرەمەند بكەن ،لەو حاڵەتەدا هیچ بیانویەك لە ئارادا نییە
بە لێبوردەییەوە هەڵسوكەوتیان لەگەڵدا نەكرێت.
دەبێ بابەتێك روونبكەمەوە و ئەویش سەبارەتە بە
كۆمەڵە تایبەتییەكان ،كە بە شێوەیەكی رەشۆكییانە ،بە
كۆمەڵگەلی نهێنیی ،نایاسایی ،جێی گەشە كردنی گروپ
و تاقمە ئاژاوەگێڕەكان ناویان دەبرێت و پێدەچێت بوونی
ئەمجۆرە كۆمەڵە نهێنیی و نایاساییانە ،خۆی بەڵگەیەك بێت بۆ
دژایەتیكردنی پرەنسیبی لێبوردەیی ،بەاڵم بوونی كۆمەڵگەلی
نهێنیی ،بەهۆی شتێكی تایبەتیی لە شێواز و رەوشیاندا
نییە ،بەڵكو دەرئەنجامی هەلومەرجی نالەباری هەڵقواڵوی
سەركوتكردنی ئازادیی ،یان بە ناتەواوی جێبەجێكردنیەتی.
ئەگەر پرەنسیبی لێبوردەیی و هەڵكردن پیادەبكرێن ،ئەمجۆرە
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تۆمەتانە بە خێرایی لەناودەچن؛ واتە ئ��ەوە ،كە هەموو
گروپەكان بە ئەركی خۆیانی بزانن پرەنسیبی لێبوردەیی،
هەڵكردن بكەنە بناغە ،كۆڵەكەی ئازادییەكەیان و ئەوەش فێر
(ی خەڵك) بكەن ،كە چ بۆ خۆیان و چ بۆ كەسانی دیكەش
ئازادیی ویژدان بە یەك رێژە مافی رسوشتیی هەموو مرۆڤێكە
و نابێت هیچ كەسێك لە كاررە ئایینیەكاندا ،چ لەڕێگەی یاسا
و چ بەزەبری هێز و زۆر ،ناچار بكرێت .بەدیهاتنی هەر
ئەم پرسە ،هەموو بوارەكانی ناڕەزایی و شڵەژاوێتییەكانی
ویژدان لەناو دەبات و هۆكارەكانی ناكۆكیی و دوژمنكاریی
بەتەواوەتی دەسڕێتەوە و ئەم كۆمەڵە نهێنییانەش هیچ
پرسێكیان نامێنێت ،جگە لەوەی كە لەبەرامبەر كۆمەڵەكانی
دیكەدا ،ئاشتیخوازانەتر دەجوڵێنەوە و بواری كەمرتیان بۆ
ئاژاوەخستنەوە لەناو دەوڵەتدا دەبێت .ئێستا با بە شێوەیەكی
وردبینانەتر سەرچاوەكانی ئەم تۆمەتباركردنانە تاوتوێبكەین.
ئێوە دەڵێن كۆمەڵەكان و گردبوونەوەكان ،ئاشتی گشتیی
دەخەنە مەترسییەوە و هەڕەشە لە مانەوەی دەوڵەت دەكەن.
وەاڵمی من ئەوەیە ئەگەر وا بێت ،بۆچی هەموو رۆژێك
دانیشنت و كۆبوونەوەگەلێكی زۆر ،لە بازاڕ و دادگاكانی
دادوەراندا رێكدەخرێت؟ بۆچی خەڵك بۆ كڕین و فرۆشنت
لە دەوری یەك كۆ دەبنەوە؟ بۆچی گردبوونەوەی خەڵك لە
شاردا كارێكی رەوا و پەسەندە؟ رەنگە وا وەاڵمبدەنەوە ،كە
ئەمانە كۆمەڵی مەدەنین و ئێمە دژی كۆمەڵ و گردبوونەوە
ئایینیەكانین .منیش ئ��اوا وەاڵم��دەدەم��ەوە ،رەنگە ئەو
كۆمەاڵنەی بەتەواوەتی لە پرسە مەدەنییەكان دوورن،
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بواری زیاتریان بۆ شەڕ و كێشمەكێش هەبێت ،بەاڵم جێی
سەرسوڕمانە ،كۆمەڵە مەدەنییەكان لە مرۆڤگەلێك پێكهاتوون،
كە لە پرسە ئایینیەكاندا جیاوازییان لەگەڵ یەكدیدا هەیە،
لەكاتێكدا كۆمەڵە ئایینیەكان لە كەسانێك پێكهاتوون،
كە هەموویان هاوبیروڕان! وەك بڵێی سەبارەت بە پرسە
ئایینیەكان وا رێككەوتن كرابێت ،كە ئەوان پیالنگەلێكن
لەدژی حكومەت و وەك بڵێی مرۆڤەكان بەبێ هەبوونی
ئازادیی لە كۆمەڵگەدا بە نیەتپاكیی و راستگۆییەوە لەسەر
پرسە ئایینیەكان یەك ناگرنەوە و دەنگیان ناخەنە پاڵ دەنگی
یەكدی .سەرەڕای هەموو ئەمانەش ،بەردەوام جەخت لەسەر
ئەوە دەكرێت ،كۆمەڵگە مەدەنییەكان كۆمەڵگاگەلێكی كراوە
و ئ��ازادن و هەموو كەسێك بۆی هەیە بچێتە ناویانەوە،
كەواتە هەندێك هەلی لەبار بۆ هەندێك پیالنگێڕیی نهێنی
دەڕەخسێنن .وەاڵمی من ئەوەیە ،كە ئەوە بانگەشەیەكی
تەواو هەڵەیە ،چونكە چەندین كۆمەڵی جۆراوجۆری مەدەنی
هەن ،كە بۆ هەموو كەسێك كراوە و ئازاد نین .من ئەو
پرسیارە لە ئێوە دەكەم ،ئەگەر هەندێك كۆمەڵی ئایینی،
نهێنی و شاراوەن ،تاوانەكەی لە ئەستۆی كێیە؟ ئایا كەسانێك،
كە خوازیاری ح��زوری كۆمەاڵیەتی ئەمجۆرە كۆمەاڵنەن
تاوانبارن ،یان ئەوانەی كە ڕێ لە حزوری كۆمەاڵیەتییانەی
ئەمجۆرە كۆمەاڵنە دەگرن؟ جیا لەوەش ئێوە پێتانوایە گروپە
ئایینیەكان بە شێوەیەك گەشە دەك��ەن ،بیر و ئەندێشەی
مرۆڤەكان پێكەوە دەبەستنەوە ،یەكگرتوویان دەك��ەن،
كەواتە زۆر مەترسیدارن ،بەاڵم ئەگەر وابێت ،كەواتە بۆچی
فەرمانڕەوا لەو كڵێسایە ناترسێت ،كە هی خۆیەتی و بۆچی
نامیلكەی لێبوردەیی

135

رێ لە كۆمەڵەكەی ئەوان ناگرێت بە بیانوی ئەوە ،كە بۆ
حكومەتەكەی مەترسیدارن؟ ئێوە دەڵێن چونكە خودی ئەو،
ئەندام و تەنانەت سەركردەیانە ،بەاڵم پێدەچێت ئەوەتان
لەبیركردبێت كە ئەو ،تەنها ئەندامێكی كۆمەڵگەیە و رێبەری
هەموو خەڵك نییە.
با باشرت بابەتەكە روونرتبكەینەوە .بوونی كڵێساكانی
دیكە بۆ فەرمانڕەوا مایەی مەترسییە ،بەاڵم هیچ ترسێكی
لە كڵێساكەی خۆی نییە ،بۆیە بە میهرەبانیی و نەرمونیانیی
لەگەڵ كڵێساكەی خۆیدا دەجووڵێتەوە ،بەاڵم بەرامبەر
كڵێساكانیتر دڵڕەق و بێبەزەییە .لەگەڵ ئەندامانی كڵێساكەی
خۆیدا وەكو منداڵ (بە نەرمیی) رەفتار دەكات و تەنانەت
ئەگەر شەڕانگێز و سەركەشیش بن ،لێیان خۆش دەبێت،
بەاڵم لەگەڵ ئەوانیرت وەكو كۆیلە رەفتار دەكات و هەرچەند
پاك و بێتاوانیش بن ،بەدڕەفتارییان لەگەڵدا دەك��ات و
بەوپەڕی دڵڕەقیی لەگەڵیاندا دەجوڵێتەوە ،بەندیاندەكات،
موڵك و داراییان زەوتدەكات ،تەنانەت بە مەرگ سزایان
دەدات .پشتیوانیی لە هاوئایینەكانی خۆی دەكات ،نەیاران
دەداتە بەر قامچی و دەیانچەوسێنێتەوە .لە كاتێكدا ئەگەر
رێگەیەكی تر بگرێتەبەر ،یان رێ بە نەیارە ئایینیەكانی
بدات وەكو تاكەكانیتری ناو كۆمەڵگە لە مافە مەدەنییەكان
سودمەند بن ،بە زوترین كات بۆی دەردەكەوێت ،كە ئەو
دانیشنت و كۆبوونەوە ئایینیانە هیچ مەترسییان نییە ،كەواتە
ئەگەر كەسانێك لە پیالنگێڕییەكی ئاژاوەگێڕانەدا بەشداریی
دەكەن ،نابێت پێیانوابێت ئیلهامیان لە دانیشنت و كۆبوونەوە
ئایینیەكان وەرگرتووە ،بەڵكو ئەو زوڵمەی دەرحەقیان كراوە،
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وایان لێدەكات هەوڵی خۆڕزگاركردن لەو بارودۆخە ترسناكە
بدەن.
حكومەتە دادپەروەر و میانەڕۆكان لە هەر كوێیەكبن لە
ئەمن و ئاسایشدا دەبن ،بەاڵم ستەمكاریی و چەوساندنەوە،
هەڵچون و توڕەیی خەڵكی لێ دەكەوێتەوە و وا لە خەڵك
دەكات بۆ رزگاربوون لە چەرمەسەریی و ستەمكاریی ،قوڵی
لێهەڵامڵن .ئەوەم قبووڵە زۆربەی ئاژاوەگێڕییەكان بە هۆی
پاڵنەرە ئایینیەكانەوە سەریانهەڵداوە ،بەاڵم ئەوەش راستە،
كە زۆرج��ار لەگەڵ خەڵكانی ژێردەست(خەڵكی رەشۆكی
كۆمەڵگە)دا رەفتاری سوك و نەشیاو كراوە و ژیانێكی نالەباریان
هەبووە .دڵنیابن هۆكاری ئەم كێشمەكێشانە رەفتاری تایبەتی
فاڵن ،یان فیسار كڵێسا ،یان كۆمەڵگەی ئایینی نییە ،بەڵكو
هەڵقواڵوی حەز و ویستی گشتیی و هاوبەشی مرۆڤەكانە،
چونكە كاتێك دەكەونە ژێرباری قورسی هەندێك داسەپاندنی
ناخۆشەوە ،بە شێوەیەكی خۆڕسك هەوڵی لێكردنەوەی پەتی
كۆیالیەتی دەدەن .با وایدابنێین ئەم ناكۆكییە ئایینیانە هەر
نەبوونایە ،هەندێك شتیتر ،جیاوازیی لەناو مرۆڤەكاندا
بهێنایەتە ئاراوە ،بۆ منوونە تاكەكانی مرۆڤ لەڕووی قەاڵفەت
و ئەندام و رووخسارەوە لەیەكدی جیاكرابانەوە و بۆ منوونە
وایان دەسنیشان بكردایە ،كە كەسانی قژ رەش یان چاو مۆر
 ،نابێت لە مافی یەكسانی وەكو هاواڵتییانی دیكە سودمەند
بن ،یان ئەمجۆرە كەسانە ،بۆیان نییە كڕین ،فرۆشنت بكەن
و لەڕێگەی كار یان پیشەیەكەوە ژیانیان بەسەر بەرن ،یان
ئەمجۆرە دایك و باوكانە بۆیان نییە بە ویستی خۆیان،
پ��ەروەردە و فێركردنی منداڵەكانیان لەئەستۆدا بێت ،یان
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وایان دابنایە ئەمجۆرە كەسانە دەبێت لە هەموو مافەكانی
یاسا بێبەش بن و دەبێت بە شێوەیەكی الیەنگیرانە و بەڕق
و نەفرەتەوە دادوەرییان لەسەر بكرێت .ئایا دەتوانین گومان
لەوەدا بكەین ،ئەمجۆرە كەسانە ،كە بەهۆی رەنگی قژ و
چاو لەخەڵكیتر جیاكراونەتەوە و بەهۆی چەوساندنەوەی
هاوبەشەوە یەكیان گرتووە ،هێندەی ئەو گروپە ئایینیانەی،
كە بە بیانوگەلی ئایینیەوە لەدەوری یەكدیی كۆبوونەتەوە،
مەترسی ب��ۆ ف��ەرم��ان��ڕەوا بنێنەوە؟ هەندێك ك��ەس بە
مەبەستی بازرگانیی و قازانج دەبنە ئەندامی گروپ ،یان
تاقمێك و هەندێكیتر بە مەبەستی بەدەستهێنانی داهات
ئەنجومەنەكەی خۆیان بۆ شەرابە سورەكەی دەوێت ،كەواتە
دراوسێیەتی و هاوگەڕەكبوون كەسانێك پێكەوە دەبەستێتەوە
و ئایینیش هەندێك كەسیتر ،بەاڵم تەنها یەك شت دەتوانێت
خەڵك بۆ بزوتنەوە و ئاژاوەگێڕیی هان ب��دات ،ئەویش
چەوساندنەوەیە.
ئێوە دەڵێن ئەی بۆچی خەڵك لە عیبادەتكردنی خوادا
دەگەنە ئاستێك ،كە دژایەتی فەرمانڕەوا بكەن؟ وەاڵمی من
ئەوەیە ئایا من لەبەر ئەوە عیبادەت دەكەم تا دژایەتی ویست
و داخوازییەكانی فەرمانڕەوا بكەم؟! پێكهەڵپژانی ئەوان
لەگەڵ فەرمانڕەوادا نە پێویستە و نە یاساییشە .دژایەتیكردنی
ویست و ئ��ی�رادەی فەرمانڕەوا قسەی ئێوەیە و منیش
لەگەڵ ئەو قسەیەدا ناكۆكم .ئەم قسەیەی ئێوە لەڕاستیدا
س��ەرچ��اوەی هەموو شەڕانگێزییەكانە .بۆچی دانیشتنە
ئایینیەكانی كڵێسا بە بەراورد لەگەڵ گردبوونەوەكانی هۆڵی
شانۆ یان بازاڕ ،كەمرت قابیلی تەحەمولە؟ ئەوانەی ئەندامی
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كۆمەڵە ئایینیەكانن شەڕانگێزتر و سەركەشرت لەو كەسانە نین،
كە ئەندامی ئەنجومەنەكانی دیكەن .پرسەكە ئەوەیە ئەوان
هەڵسوكەوتی خراپیان لەگەڵدا دەكرێت ،كەواتە تەحەمولی
ئەو هەموو چەوساندنەوەیە ناكەن .واز لە هەموو رق و
كینەیەك بێنن ،كە دەرحەق بە مافە هاوبەشەكانیان دەیخەنە
گەڕ ،یاساكان بگۆڕن ،واز لەو سزایانە بێنن ،كە فشاری
خستۆتە سەریان ،لەم حاڵەتەدا بە زوترین كات هەموو شتێك
لە ئەمن و ئاسایشدا دەبێت.
نەخێر (بەڕێز)! ئەوانەی دژی ئایینی فەرمانڕەوان،
خۆیان پابەندتر بە پاراستنی ئاشتیی و ئاشتەوایی ناو
كۆمەڵگە دەزانن و لەو رووەوە لەچاو خەڵكیتر زۆر باشرتن.
سەرجەم گروپە ئایینیەكان وەكو پاسەوانانی ئاشتیی گشتیی،
چاودێریی یەكدیی دەك��ەن تاكو هیچ گۆڕانكارییەك لە
پێكهاتەی حكومەتدا روونەدات ،چونكە ئەوان هیچ ئومێدیان
بۆ بارودۆخێكی باشرت لەوەی ئێستایان نییە ،بە واتایەكیتر
ئ��ەوان هیچ هیوایەتیان ب��ەوە نەماوە لەژێر دەسەاڵتی
حكومەتێكی میانەڕۆ و دادپ���ەروەر و یەكسان لەگەڵ
هاوواڵتییانیتر ژیان بەرنە سەر ،كەواتە ئەگەر كڵێسایەك
لەگەڵ ئایینی فەرمانڕەوادا كۆك و هاودەنگ بێت ،هەموو
جۆرە پشتیوانییەكی مەدەنی دەیگرێتەوە ،ئەمەش هیچ
هۆكارێكی دیكەی نییە ،جگە لەوەی پێشرت باسامنكرد ،واتە
ئەوەی كە فەرمانڕەوا لە ئاست هاوئایینەكانی خۆی میهرەبان
و دڵنەرمە و یاساش پشتیوانییان لێدەكات .چەند جوان و
خۆش دەبێت ئاسایش و ئاسودەیی حكومەتێك ،كە تیایدا
هەموو هاوواڵتییان باش ،شەریفن و بەبێ ئەوەی بە پێی
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جیاوازیی ئایینیەوە پۆلێنبەندیی بكرێن و جیاوازیی بخرێتە
نێوانیانەوە ،هەركەسەو چۆنی پێخۆشە ئاوا بێت و هەموانیش
بە یەكسان لە سۆز و میهرەبانیی فەرمانڕەوا ،بە یەكسانیش
لە سود و قازانجەكانی یاسا سودمەند بن .وەها حكومەتێك
لە الیەن خەڵكەوە پشتگیریی دەكرێت و هەموان پارێزگاریی
لێدەكەن .لە وەها حكومەتێكدا كەس لەوە ناترسێت یاسا
هەڵسوكەوتی زاڵامنەی لەگەڵدا بكات ،مەگەر ئەو كەسانەی
كە زیان بە دراوسێكانیان دەگەیەنن و دژایەتی ئاشتیی
مەدەنی دەكەن.
لە كۆتاییدا دەبێت بڵێم هەموو مرۆڤێك پێویستە بە
یەكسان لەو مافانە سودمەند بێت ،كە كەسانیتر لێیان
سودمەندن .ئایا عیبادەتی خوا بە شێوازی كاتۆلیكی رۆما،
رێپێدراوە؟ كەواتە وەرن با رێگە بە عیبادەتی خوا بە شێوازی
«كڵێسای ژنێڤ»یش بدەین .ئایا ئاخافنت بە زمانی التین لە
بازاڕدا رێپێدراوە؟ كەواتە لێگەڕێن با ئەو كەسانەی ،كە وەها
حەزێكیان هەیە بتوانن بەو زمانە لەكڵێساشدا قسە بكەن .ئایا
بە پێی یاسا هەموو مرۆڤێك بۆی هەیە لەماڵەكەی خۆیدا چۆك
دابدات ،بە پێوە بوەستێت ،دابنیشێت ،یان چۆنی پێخۆش
بێت ،ئاوا بێت؟ یان جلی سپی یان رەش یان كورت یان درێژ
لەبەربكات؟ مەهێڵن خواردنی نان و خواردنەوەی شەراب،
یان ئەنجامدانی رێوڕەسمی سەرانشۆ لە كڵێساكاندا نایاسایی
بكرێت .بە كورتی ،با هەموو ئەو شتانەی بەپێی یاسا لە ژیانی
خەڵكدا رێپێدراون ،بۆ هەموو گروپەكان لە عیبادەتی خوایاندا
ئازاد بێت .رێگە مەدەن بە پێی ئەو پێوەرانە كەمرتین زیان
بە جەستە ،یان گیان یان ماڵ و سامانی كەسێك بكەوێت .ئایا
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رێگە بە بەشداریكردنی یاسا و رێساكانی كڵێسای پڕۆتستان
دەدەن؟ بۆچی نابێت كڵێسای ئۆسقۆفیی ،هاوشێوەی ئەوان
مۆڵەتی بەشداریكردنی هەبێت؟ دەسەاڵتی ئایینی ،چ لە
دەستی تاكێكدا بێت و چ لە دەستی كۆمەڵێك كەسدا بێت،
لە هەموو شوێنێكدا یەكسانە ،كڵێسا نە دەسەاڵتی لە كارە
مەدەنییەكاندا هەیە و نە بۆی هەیە كەسێك ناچاربكات و نە
دەتوانێت بە زەبری پووڵ و پارە هیچ كارێك بكات.
كۆمەڵەكان و لێدوانە ئایینیەكان ،لەڕێگەی ئەو
رووخسارانەی كە رۆژانە دەریاندەخەن ،لە الیەن خەڵكەوە
پەسەند دەكرێن و قبوڵیاندەكەن .كڵێساكان تەنها هەندێك
باوەڕ بۆ خەڵك پەسەند دەكەن ،بەاڵم بۆچی نابێت هەموو
جۆرە باوەڕێكیان بۆ بە رەوا بزانن؟ ئەگەر شتێك لە كۆمەڵە
ئایینیەكاندا هەیە ،كە فیتنە و ئاژاوەخێزە و ئاشتیی گشتیی
دەخاتە مەترسییەوە ،دەبێت بە شێوازێكی یەكسان و
یەكچەشن لۆمە بكرێت ،نەك ئەوەی بە چەندین شێوازی
جۆراوجۆر مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت ،بە شێوەیەك كە وەك
بڵێی ئەو شتە لە بازاری كڕین و فرۆشتنی خەڵكدا رووی
داوە .كڵێساكان نابێت ببنە پەناگەی كەسانی شەڕانگێز و
شەڕخواز و ئاژاوەچی .كەسانێك ،كە لە كڵێسادا لە دەوری
یەك كۆدەبنەوە ،نابێت كەمرت لەو كەسانەی كە لە هۆڵ و
تەالرەكاندا كۆ دەبنەوە ،ملكەچی یاسا بن .نابێت هیچ
ئەندامێكی ئەم كۆمەاڵنە پێیوا بێت بەهۆی كۆبوونەوە و
دانیشتنەكانیانەوە ،زیاتر لە خەڵكانیتر دەكەونە بەر لۆمە
و سەرزەنشت .هەموو كەسێك بەرپرسی كار و كردەوەكانی
خۆیەتی و نابێت هیچ مرۆڤێك لەبەرخاتری تاوانی كەسێكیتر
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بكەوێتە ب��ەر گومان ی��ان رق و ن��ەف��رەت .كەسانێك كە
ئاژاوەچی ،بكوژ ،دز ،جەردە ،زیناكار ،درۆزن و بوختانچین،
سەر بە هەر كڵێسایەك بنب ،چ كڵێسای حكومیی ،یاخود
كڵێسای ناحكومیی ،دەبێت سزا بدرێن و سەركوت بكرێن.
بەاڵم كەسانێك كە خاوەنی باوەڕگەلی ئاشتیخوازانەن
و رێوشوێنی پ��اك و بێخەوشیان گرتۆتە ب��ەر ،دەبێت
بارودۆخێكی هاوشێوەی هاوواڵتییانیتریان هەبێت .ئەگەر
رێكخستنی دانیشنت و كۆبوونەوە فەرمییەكان ،بەڕێوەبردن
و چاودێریكردنی ئاهەنگ و بۆنە و عیبادەتە بەكۆمەڵەكان
بۆ تاقم و گروپێك لە بانگەشەكارانی ئایینی رەوا و رێپێدراو
بێت ،دەبێت بە هەمانشێوەش بۆ بانگەشەكارانی پڕۆتستان،
ئەوانەش سەر بە هیچ كڵێسایەك نین ،هەروەها بۆ گروپی
«ئاناپاتیستەكان» و «ئارمینییەكان» و «كۆیكرەكان» و
كەسانیتریش رەوا و رێپێدراو بێت.
نەخێر بەڕێز! ئەگەر مبانەوێت راشكاوانە حەقیقەتەكە
بڵێین و مبانەوێت هەموو ئ��ەو شتانە ب��اس بكەین ،كە
شایستەی هەموو تاكێكی مرۆییە ،دەبێت بڵێین نە كافران،
نە موسڵامنان و نە جولەكەكان ،نابێت هیچكامیان بە هۆی
ئایینەكەیانەوە لەمافە مەدەنییەكانی كۆمەڵگە بێبەش بكرێن.
ئێنجیل وەها فەرمانێك نادات .كڵێسایەك ،كە سەبارەت بە
كەسانی دەرەوەی بازنەی باوەڕەكانی خۆی ،هیچ بۆچوونێك
دەرنابڕێت و هیچ حوكمێكیش دەرناكات ،پێویستی بەم شتانە
نییە و حكومەتێك ،كە بە یەكسان هەموو مرۆڤە چاكەكار،
ئاشتیخواز و زەحمەتكێشەكان لەناو خۆیدا جێدەكاتەوە
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و قبووڵیاندەكات ،پێویستی بە بەكارهێنانی زەبر ،زەنگ
و توندوتیژیی نییە .ئایا ئێمە ئەوە قبووڵدەكەین كافرێك
پێوەندیی لەگەڵامندا هەبێت ،كڕین و فرۆشتنامن لەگەڵدا
بكات؟ ئایا نابێت ئێمە كەسێك تەحەمولبكەین ،كە لەبەردەم
بارەگای خوادا نزا دەكات ،دەپاڕێتەوە و دەیپەرستێت؟ ئەگەر
رێگە دەدەین جولەكەكان لەناوماندا خانو ،جێگە و رێگەیان
هەبێت ،بۆچی نابێت رێگەشیان پێ بدەین كەنیسایان
هەبێت؟ ئەگەر هات و وەك چۆن رێگەمان داوە لەناوماندا
بژین و خانویان هەبێت ،لە مافی كۆبوونەوە لەشوێنە
گشتییەكانیشدا سودمەند بن ،ئایا باوەڕەكانیان گەندەڵرت و
خراپرت دەبێت؟ ئایا عیبادەتەكانیان ناشیرین تر و قێزەونرت
دەبێت؟ ئایا ئاشتیی گشتیی زیاتر دەكەوێتە مەترسییەوە؟
ئەگەر لە كۆمەڵگەی كریستیانەكاندا وەها شتگەلێك سەبارەت
بە جولەكەكان و كافرەكان قبووڵكرابایە ،بە دڵنیاییەوە
بارودۆخی كریستیانەكان لە كۆمەڵگەی مەسیحیدا خراپرت لە
بارودۆخی كافران و جولەكەكان نەدەبوو.
رەنگە بڵێن بەڵێ ،دەبێت رێگە لە بەڕێوەچوونی
كۆبوونەوە ئایینیەكان بگیردرێت ،چونكە ئەوان پتانسیلی
زۆریان بۆ ئاژاوەنانەوە و شەڕانگێزییە .وەاڵمی من ئەوەیە،
ئایا ئایینی مەسیح هۆكارەكەیەتی؟ ئەگەر ئاوا بێت ،بە
دڵنیاییەوە ئایینی مەسیحیی خراپرت لە هەموو ئایینەكانیترە
و نابێت كەس قبووڵی بكات و نابێت هیچ حكومەتێكیش
بە لێبوردەیی و هەڵكردنەوە هەڵسوكەوتی لەگەڵدا بكات،
چونكە ئەگەر ئەمە تایبەمتەندیی ئایینی مەسیح بێت ،كەواتە
جەوهەری ئایینی مەسیح ،ئاژاوەچێتی و تێكدانی ئاشتیی
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گشتییە و تەنانەت ئەو كڵێسایەش فەرمانڕەوا الیەنگریی
لێدەكات ،ناتوانێت لەو نوقسانییە ب��ەدور بێت ،كەواتە
بەدوری دەزانم بتوانین ئایینی مەسیح بە سەرچاوەی هەموو
ئاژاوە و جەنگە مەدەنییەكان بزانین ،ئایینێك ،كە گەورەترین
دوژمنی پلەوپایەخوازیی ،تەماحكاریی ،جەنگ ،ئاژاوەیە،
دژی هەموو جۆرە حەزێكی زێدەڕەوانە و ناماقووڵە .ئایینی
مەسیح خاكەڕاترین و ئاشتیخوازترین ئایینێكە تا ئێستا
هەبووە ،كەواتە دەبێت بۆ دۆزینەوەی سەرچاوەی ئەو
شەڕانگێزیی و ناشیرینییانەی كە خستویانەتە پاڵ ئایین،
ب��ەدوای هۆكارگەلێكی دیكەدا بگەڕێین .ئەگەر بە باشی
لێیوردبینەوە ،بۆمان دەردەكەوێت هەموو ئەم هۆكارانە لەناو
ئەو باسانەدا هەن ،كە من قسەم لەسەر كردن.
جیاوازیی و فرەچەشنێتی بیروباوەڕەكان ،شتێك نییە
نەتوانرێت رێگەی لێ بگیردرێت ،بەاڵم هەموان دان بەوەدا
دەنێن رێگرتن لە جودابیران سەرچاوەی هەموو ئەو شەڕ
و ئاژاوانەیە كە بەناوی ئایینەوە لە واڵتە كریستیانەكاندا
روویانداوە .رێبەران و پێشەوایانی كڵێسا بە هۆی تەماحكاریی
و فرەخوازیی ل��ەڕادەب��ەدەری��ان��ەوە ،ح��ەزی گەییشنت بە
حكومەت و فەرمانڕەوایی تیایاندا سەرهەڵدەدات ،سود لە
فرەخوازیی و تەماحكاریی فەرمانڕەواكان دەبینن و لەڕێگەی
ئامۆژگارییە ئایینیەكانیانەوە ،كە دژی فەرمانەكانی ئینجیلن،
كەڵك لە خورافەپەرستیی تاقمێكی گێل و گەمژە وەردەگرن ،كە
لەدژی نەیارە فكرییەكانیان رقیان هەستاوەتەوە ،بە جۆرێك
كە الدەرە ئایینیەكان و بیدعەتكاران لە موڵك و داراییەكانیان
بێبەش دەكرێن و لەناو دەچن .بەمجۆرە ئەوان ئایین و
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حكومەت ،كە خۆی لەخۆیدا دوو شتی تەواو لێكجیاوازن،
تێكەڵ بە یەك دەكەن .زۆر ئەستەمە كەسێك ئەوە قبووڵ
بكات ،كە ئەو هەموو موڵك و ماڵەی بە رەنج و ماندووبوون
بە دەستیهێناوە ،بە حەز و ویستی خۆی لێی بێبەشبكرێت و
سەرەڕای ئەو هەموو یاسا مرۆیی و خواییانەی ،كە خەڵك بە
ویژدانداریی و یەكسانیی فەرمان دەدەن ،ببێتە قوربانیی زەبر
و زەنگی دیرتان ،بە تایبەت ئەگەر پاك و بێخەوش و بێتاوانیش
بێت .ئەو رێوڕەسمە ئایینیانەی تاكەكان ئەنجامیاندەدەن،
بە هیچ شێوەیەك لە بازنەی دەس��ەاڵت��ی فەرمانڕەوادا
نین ،بەڵكو بە تەواوەتی پێوەندیی بە ویژدانی مرۆڤەكان
خۆیانەوە هەیە ،چونكە مرۆڤ بۆ رەفتار و كردارەكانی ،تەنها
لەبەردەم خوادا بەرپرسیارە .ئایا دەكرێت شتێكی جگە لەوە
چاوەڕوان بكرێت ،كە ئەو مرۆڤانەی بە دەست ئەو هیالكیی
و شەكەتییە وەڕسكەرەی ،كە هەموو گیانیانی تەنیوەتەوە،
ئازاریان دەچەشت ،هەر دەبوایە رۆژێك لە رۆژان بگەنە
ئەو ئەنجامەی ،كە دەبێت بە هێز و زۆر ،ب��ەرەوڕووی
هێز و دەسەاڵتی ئەوانی دیكە ببنەوە و بەرگریی لە مافە
رسوشتییەكانیان بكەن ،بە پەنابردنە بەر چەك و هێز ،نەهێڵن
بەناوی ئایینەوە لە مافە رسوشتییەكانیان بێبەش بكرێن؟
دیارە توانای ئەو كارەشیان هەیە .رەوتی باو لەم روەوە تا
ئێستە هەر بەو شێوەیە بووە و تا كاتێكیش بە بەڵگەوە
روونكردنەوەی بۆ نەكرێت ،هەر درێژەی دەبێت .لەڕاستیدا
مادام باوەڕ بە ئازار و ئەشكەنجەدانی نەیارانی ئایینی لە
ئارادایە ،وەك چۆن تا ئێستاش فەرمانڕەوا و خەڵكیش ئەو
رێچكەیان گرتۆتەبەر ،تا كاتێكیش ئەو كەسانەی ،كە دەبێت
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بانگەشەكاری ئاشتیی و ئاشتەوایی بن و بە هەموو هێزیانەوە
مرۆڤەكان بەرەو كەڵكوەرگرتن لە زۆر ،هان و جاڕی جەنگ
بدەن ،جگە لەوە ناتوانرێت چاوەڕێی هیچ شتێكی دیكە
بكرێت.
زۆر جێی سەرسوڕمانە ،كە فەرمانڕەوا هەموو ئەم
شەڕانگێز و ئ��اژاوەچ��ی و تێكدەرانەی ئاشتیی گشتیی
تەحەمول دەكات .ئایا ئەمە ئەوە ناگەینێت ،كە فەرمانڕەواكان
دەیانەوێت لە دەسكەوتەكانیاندا (دەسكەوتە تااڵنكراوەكان)
بەشی خۆیان هەڵگرن؟ كەواتە وایان پێ باشە بە مەبەستی
زیادكردنی دەسەاڵتی خۆیان كەڵك لە تەماحكاریی و
چاوچنۆكیی ئەو تاكانە وەربگرن .كێ هەیە لەوە تێنەگات
ئەم مرۆڤە شەریفانە! (قەشەكان و پیاوە ئایینیەكانی
كڵێسا) لەڕاستیدا خزمەتگوزارانی حكومەتن وەك لەوەی
خزمەتگوزاری ئینجیل بن؟ یان كێ هەیە لەوە تێنەگات ئەمانە
بە هۆی رێزلێنان و پیاهەڵدان بە شانوباڵی فەرمانڕەواكان،
مرۆڤە دەسەاڵتدارەكان و الیەنگریكردن لە دەسەاڵتەكەیان
بە هەموو توانایانەوە هەوڵی پەرەپێدانی دیكتاتۆرییەت
لەناو كۆمەڵگەدا دەدەن؟ چونكە ئەگەر وا نەكەن ،ناتوانن لە
كڵێسادا مبێننەوە و پۆستیان پێ ببەخرشێت .ئەمە هەمان ئەو
یەكێتییە قێزەونەیە ،كە لە نێوان دەوڵەت و كڵێسادا دەیبینین.
لەكاتێكدا ئەگەر هەركامەو چاالكیی خۆی لە قەڵەمڕەوی
خۆیدا بە ئەنجامبگەینێت ،واتە یەكێكیان گرنگیی بە الیەنی
ئاسایشی دنیایی تاكەكان بدات و ئەوی تریان ،بایەخ بە
رزگاریی رۆحی مرۆڤەكان بدات ،هەرگیز هیچ ناكۆكیی و
دژایەتییەك لەنێوانیاندا نایەتە ئاراوە.
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داوا لە خوای گەورە و میهرەبان دەكەم وانەكانی ئینجیل
ئاشتیی بخەنەوە و فەرمانڕەوا مەدەنییەكان وا لێبكات رۆژ
لەدوای رۆژ ئاگایان لەوە بێت ویژدانی خۆیان لەگەڵ یاسای
یەزدانیدا بگونجێنن و هێندەی پێیانبكرێت ،كەمرت لەڕێگەی
یاسا مرۆییەكانەوە خەڵك ببەستنەوە ،هەلی ئەوەیان بۆ
بڕەخسێنێت وەكو باوكانی واڵت ،بۆ بەرەوپێشەوەبردنی
گشتالیەنەی خۆشگوزەرانی گشتیی منداڵەكانیان كەڵك لە
هەموو هەوڵ و بیرۆكەكانیان وەربگرن.
داوا لە خ��وا دەك��ەم دەرف��ەت ن��ەدات بە ملهوڕان،
یاخییەكان و ئەوانەش كە زیان بە برا هاوڕەگەزەكانی خۆیان
دەگەینن ،هەروەها داواكاریشم ئەو هەلە بۆ هەموو ئەو
پیاوە ئایینیانەی بانگەشەی جێگرایەتی هەڤااڵنی عیسا
دەكەن بڕەخسێنێت بە بێ دەستێوەردانی پرسگەلی حكومیی،
بە ئاشتیی و ئارامی ی پێ بنێنە جێ پێی هەڤااڵنی عیسا و
هەموو هێز و توانایان لە پێناوی رزگاریی رۆحی خەڵكدا
بخەنەگەڕ .خواحافیز.
***
رەنگە لەجێی خۆیدا بێت ،ئەگەر چەند خاڵێك بخەمە
سەر قسەكانم ،سەبارەت بە بیدعەتكاریی و الدانی ئایینی.
لەڕوانگەی كەسێكی كریستیانەوە ،توركێكی عوسامنیی،
بیدعەتكار یان الدەری ئایینی نییە و ناشتوانێت ببێت .ئەگەر
كەسێك واز لە ئایینی مەسیح بێنێت و بچێتە سەر ئایینی
موسڵامنان ،بە هۆی ئەو كارەیەوە بە بیدعەتكار ،یان الدەری
ئایینی لەقەڵەمنادرێت ،بەڵكو وەها كەسێك «مورتەد» یان
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«بێدین»ە .كەس گومانی لەم پرسانە نییە .كەواتە بۆمان
دەردەكەوێت ئەو مرۆڤانەی خاوەنی ئایینگەلی جیاوازن،
لەبەرچاوی یەكدیدا بە بیدعەتكار و الدەری ئایینی نازانرێن.
كەواتە دەبێت ل��ەوە بكۆڵینەوە ،كە چۆن دەكرێت
مرۆڤەكان یەك ئایینیان هەبێت .شتێكی روون و ئاشكرایە
كەسانێك خاوەنی ئایینی یەكسانن ،كە یاساگەلی ئایینی و
عیبادیی یەكسانیشیان هەبێت و كەسانێك ،كە یاساگەلی
هاوبەشی عیبادیی و ئایینیان نییە ،ئایینگەلی جیاوازیشیان
دەبێت ،لەبەرئەوە سەرجەم پرسەكانی پێوەندیدار بە
ئایینەوە ،لەژێر دەسەاڵتی یاسا ئایینیەكاندان ،كەواتە دەگەینە
ئەو دەرەنجامەی هەموو ئەوانەی ،كە یاساگەلێكی یەكگرتوی
ئایینی قبووڵدەكەن ،ئایینێكی یەكگرتوو ،هاوبەشیان هەیە،
دیارە پێچەوانەكەشی راستە ،كەواتە توركە عوسامنییەكان و
كریستیانەكان ئایینی جیاوازیان هەیە ،چونكە كریستیانەكان
«كتێبی پیرۆز»یان وەك یاسا و دەستوری ئایینەكەیان
قبووڵە و توركە عوسامنییەكان قورئان ،كەواتە ئایینەكانیان
لێكجیاوازن ،تەنانەت هەر بەم هۆیەشەوە دەكرێت لەناو
كریستیانەكانیشدا جیاوازیی ئایینی هەبێت.
هەرچەند شوێنكەوتوانی پاپا و لۆسەر هەردووكیان
ب��اوەڕی خۆیان بە مەسیح دەردەب��ڕن و وەك كریستیان
دەن��ارسێ��ن ،ب��ەاڵم ئایینەكەیان وەك ی��ەك نییە ،چونكە
الیەنگرانی لۆسەر ،تەنها كتێبی پیرۆزیان وەك یاسا و رێنامی
ئایینەكەیان قبووڵە ،بەاڵم الیەنگرانی پاپا بێجگە لە كتێبی
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پیرۆز ،فتواكانی پاپیشیان قبووڵە و ئەمانە بە تێكڕا دەستوری
ئایینەكەیان پێكدێنن ،هەروەها كریستیانەكانی الیەنگری
سێنت ژان ،كە هەر بەم ناوە دەنارسێن و كریستیانەكانی
ژنێڤ ،هەریەكەو ئایینی جیاوازی خۆیان هەیە ،چونكە
كریستیانەكانی ژنێڤ ،تەنها كتێبی پیرۆزیان وەك دەستوری
ئایینەكەیان قبووڵە و كریستیانەكانی الیەنگری سێنت ژان،
ریوایەتەكانی پاپایان وەك دەستوری ئایینەكەیان قبووڵە ،كە
من نازانم ئەو ریوایەتانە چین.
ئێستا كە چارەنوسی ئەم پرسانە روونبووەوە ،دەگەینە ئەو
دەرەنجامەی :یەكەم :بیدعەتكاریی ،الدانێكە لەناو الیەنگرانی
گروپێكی ئایینیدا ،كە بە هۆی پێكەوە نەگونجانی هەندێك
لە باوەڕەكانیان لەگەڵ دەستور و یاساكانی ئەو ئایینەدا دێتە
ئاراوە؛ ،دووەم :لەناو كەسانێكدا كە تەنها كتێبی پیرۆزیان
وەك رێنام و دەستوری ئایینەكەیان قبووڵە ،بیدعەتكاریی
لەڕاستیدا الدانە لە گروپێكی ئایینی ،بە هۆی باوەڕمەندیی بە
باوەڕگەلێك كە لەناو رستەكانی كتێبی پیرۆزدا نین.
كەواتە الدان بە دوو جۆر ڕوو دەدات:
جۆری یەكەم :لە كاتێكدایە كە گروپێكی گەورەتر ،یان
بەهێزتر بە پشتیوانیی فەرمانڕەوا بە دەركردنی كەسانێك لە
گروپەكەیان ،خۆی لەوانی دیكە جیادەكاتەوە ،چونكە ئەوان
ئەو عیبادەتانەیان قبووڵ نییە ،كە لەناو عیبادەتە بەرچاوەكانی
كتێبی پیرۆزدا نابیرنێن .كەسانێك كە لە گروپێكی ئایینی
جیادەبنەوە كەم نین ،دەسەاڵتی فەرمانڕەواش ناتوانێت
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لەو رووەوە كەس بەتاوانبار بزانێت و بە بیدعەتكاری
لەقەڵەمبدات ،بەڵكو تەنها كەسێك بیدعەتكارە كە دەست بە
ناسینی گروپە ناودارەكان دەكات و كڵێسا دابەشدەكاتە سەر
چەندین تاقم و گروپ ،جیاوازیی و تایبەمتەندییەكانی هەر
كامەشیان دەسنیشاندەكات و بە هۆی جۆری باوەڕەكانییەوە،
بە ویست و ئیرادەی خۆی لە گروپێكی ئایینی جیادەبێتەوە.
جۆری دووەم :كاتێكە كەسێك بە هۆی ئەوەی كە باوەڕ
ناهێنێت بە كڵێسا ،بەو فەرمانانەی كە راستەوخۆ لەكتێبی
پیرۆزدا نەهاتون ،خۆی لەو گروپە ئایینیە جیادەكاتەوە.
ه��ەردوو ئەو گروپانە بیدعەتكارن ،چونكە یەكێكیان
(كاسۆلیك) لە بواری بنەما و بناغەكانی ئایین ،ئەوی تریان
(پڕۆتستان) لەبواری دژایەتیكردنی سەرسەختانەی زانست
و مەعریفەدا هەڵەدەكات ،چونكە ئەوانەی كە كتێبی
پیرۆز بە تاقە كۆڵەكە و بناغەی ئایینەكەیان دەزان��ن ،لە
هەمانكاتدا هەندێك پرسیش وەك بناغە و كۆڵەكەی ئایین
دەرخستەدەكەن ،كە لەناو كتێبی پیرۆزدا نین ،چونكە
كەسانیتر ئەو باوەڕە پێزیادكراوانەیان(زیادكراو بە بنەماكانی
ئایین) قبووڵ نییە و ئەمجۆرە باوەڕانە بە پرسگەلێكی
پێویست و بنەڕەتیی بۆ ئایین نازانن ،بە خۆپەراوێزكردن،
یان دەركردنی ئەوانیتر لە گروپەكەیان ،دەبنە هۆی الدان و
جیابوونەوە لە كڵێسا .ئەم پرسە ئەوە دەردەخات ،كە ئەوان
ناتوانن بانگەشەی ئەوە بكەن ،كە باوەڕ و دروشمەكانیان
بە تەواوەتی لەگەڵ ئایین و كتێبی پیرۆزدا دێنەوە ،چونكە
هەموو كریستیانەكان ئەوە قبووڵدەكەن ،كە ئەم پرسانە
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لە «وەح��ی» خواوە سەرچاوەیان گرتووە ،كەواتە كۆڵەكە
و بناغەی ئایینن ،بەاڵم ئەگەر ئ��ەوان بڵێن باوەڕەكانیان
دەرەنجامی تێگەییشتنیانە لە كتێبی پیرۆز ،بێگومان الی
ئ��ەوان ئەوە شتێكی راستە ،كە وەها بیروباوەڕگەلێكیان
هەبێت و ئیامنیشیان پیێان هەبێت ،چونكە لە دیدی
ئەوانەوە ئەوجۆرە بیروباوەڕانە لەگەڵ راسپاردەكانی ئاییندا
دێنەوە ،بەاڵم داسەپاندنیان بەسەر خەڵكانێكدا كە پێیانوایە
ئەمجۆرە باوەڕانە لە كتێبی پیرۆزدا لێبڕاوانە و چەسپێرناو نین،
كارێكی هەڵەیە .الدان و جیابوونەوە لەپێناوی وەها دروشم و
باوەڕگەلێك كە نە كۆڵەكەی ئایینن و نە دەشتوانن كۆڵەكەی
ئایین بن ،دەبێتە هۆی سەرهەڵدانی بیدعەتكاریی .پێم وانییە
كەسێك ئەوەندە گێژ و گەمژە بێت ،كە بوێرێت تێگەییشنت
و هەڵێنجانەكانی خۆی لەسەر كتێبی پیرۆز ،هێندەی وەحی
ئیالهی ،بەرز و بااڵیان بزانێت و ئەو پرسە باوەڕییانەی ،كە
ئەو بەپێی خەیاڵ و گومانی خۆی دروستیكردون ،بە یەكسان
بزانێت لەگەڵ كتێبی پیرۆزدا .من ئەوەم قبووڵە هەندێك پرس
ئەوەندە روون و ئاشكران ،كە هیچ كەسێك ناتوانێت نكوڵی
لەوە بكات ،كە لە كتێبی پیرۆزەوە وەرنەگیراون .كەواتە
جیاوازیی بیروڕا سەبارەت بەم پرسانە لە گۆڕێدا نییە ،من تەنها
ئەوە دەڵێم ،كە ئێمە دەتوانین باوەڕمان بەم باوەڕە یان هەر
باوەڕێكیتر هەبێت ،كە لە كتێبی پیرۆزەوە وەرگیراوە ،بەاڵم
مافی ئەوەمان نییە ،لەبەرئەوەی كە ئایینەكەمان بەتەواوەتی
لەگەڵ راسپاردە و فەرمانەكانی ئاییندا دێتەوە ،وەك پرسێكی
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زەروریی ،بەسەر خەڵكانیتریدا بسەپێنین ،مەگەر ئەوەی كە
ئیمەش رازیی بین وەك چۆن باوەڕەكامنان بەسەر كەسانیتردا
دەسەپێنین ،ئەوانیش باوەڕەكانیان بەسەر ئێمەدا بسەپێنن،
رازی��ی بین ب��ەوەی ،كە ناچارین هەموو ب��اوەڕە جیاواز و
جۆراوجۆرەكان ،لە باوەڕەكانی «لۆسەر»ەوە بگرە تا «كالڤین»
و «ریمۆنسرتانتەكان» و «ئاناباتیستەكان» و گروپەكانیتریش
قبووڵ بكەین و باوەڕیان پێ بێنین .گروپگەلێك كە هەركامەو
داهێنەری دروش��م و میتۆد و باوەڕگەلێكن ،كە وەك
تێگەییشتنی چەسپاو ،جێگیر و راستەقینەی كتێبی پیرۆز
لەقەڵەمدەدرێن .من سەرم لە لوتبەرزیی و خۆبەزلزانیی
وەهمییانەی ئەو كەسانە سوڕدەمێنێنت ،كە پێیانوایە باشرت
لە «رۆحی پیرۆز» پێویستییەكانی رزگاریی رۆحی مرۆڤ
دەناسن ،ئەو رۆحە پیرۆزەی ،كە مەعریفەی بێكۆتایی و
نەمری خوایە.
سەبارەت بە وشەی بیدعەتكاریی ،كە زیاتر لە بەشە
تیۆریكەكانی ئاییندا كارێ پێدەكرێت بەقەدەر پێویست
قسە و باسامنكرد .ئێستاش با سەبارەت بە الدانی ئایینی قسە
بكەین ،كە هەڵەیەكی هاوچەشنی بیدعەتكارییە .بەڕای
من هەردوو ئەم وشانە ،لە ناكۆكیگەلێكی نابنەڕەتییەوە
سەرچاوە دەگرن ،كە سەبارەت بە هەندێك پرسی ناپێویست
لەناو گروپە ئایینیەكاندا دێتە ئ��اراوە .لەو روەوە كە
بەكاربردنی وشەكان لە پرسەكانی پێوەندیدار بە زمانەكان،
باشرتین پێوەر و رێسان ،ئەوەمان بۆ رووندەبێتەوە ،كە
بیدعەتكاریی پێوەندیی بە هەڵەی بیروباوەڕەوە هەیە و
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الدانی ئایینیش پێوەندیی بەو هەاڵنەوە هەیە ،كە لەشێوازی
عیبادەت یان رێوڕەسمە ئایینیەكانەوە روودەدات و ئێمەش
دەبێت بەپێی ئەم جیاوازییانە خوێندنەوە لەسەر ئەم دوو
وشەیە بكەین.
كەواتە الدانی ئایینی بەو هۆیانەی كە لەسەرەوە باسامن
كرد ،بریتییە لە پچڕاندنی پێوەندیی و دوركەوتنەوە لە كڵێسا،
كە بە هۆی چۆنیەتی عیبادەتی خوا یان رێوڕەسمگەلی
ئایینیەوە دێتە ئ��اراوە .ئەو عیبادەت و رێوڕەسامنەی كە
هەرگیز بەشێكی گرنگ و پێویستی ئایین نین .هیچ بەشێكی
پرسە عیبادییەكان ،یان پرسەكانی پێوەندیدار بە نەریت و
رێوڕەسمە ئایینیەكان بۆ گروپە كریستیانەكان پێویست نین،
مەگەر ئەوەی ،كە یاسادانەرمان (مەسیح) یان هەڤااڵنی
عیسا لەڕێگەی وەحی رۆحی پیرۆزەوە بە ئاشكرا ئاماژەیان
پێكردبن.
بە كورتی ،كەسێك ،كە نكوڵیی لەو شتانە ناكات ،كە كتێبی
پیرۆز بە راشكاوانە باسیان دەكات و كەسێك كە بەهۆی ئەو
شتانەی ،كە بەڕاشكاوانە لە كتێبی پیرۆزدا باسیاننەكراوە ،نابێتە
هۆی ناكۆكیی نانەوە و جیایی خستنەوە ،ئەگەرچی رەنگە
لە الیەن هەموو گروپە كریستیانەكان ،یان هەندێكیانەوە
وەك كەسێك پێناسەبكرێت ،كە بە هیچ شێوەیەك دركی بە
مەسیحییەتی راستەقینە نەكردووە ،بەاڵم لەڕاستیدا وەها
كەسێك نە بیدعەتكارە و نە دووبەرەكیخواز.
هێشتاش دەتوانین باشرت و زیاتر ئەم پرسانە روون
بكەینەوە ،ب��ەاڵم هەر ئەم ئاماژە كورتە ،بۆ ئەندامانی
گروپەكەی ئێوە بەسن.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
ژ

ناوی بەرهەم

1

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید

كۆمەڵێك نوسەر

2014

14

ئاشنابوون بە جۆن لۆك

عەتا جەمالی

2014

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
1
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

34

داعش و داعشناسی

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

رێكەوت ئیسامعیل

كۆمەڵێك نوسەر
ماجید خەلیل
سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم

2015
2015
2015
2015

37

ئاشنابوون بە بێركلی

ئەرسەالن حەسەن

2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

جەالل حەمید

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
3
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

101

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

سەرهەنگعەبدولڕەحامن

2016

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

107

114
115
116
117

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی بابان ئەنوەر

206
2016
2016
2016
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118
119
120
121
122
123
124
125

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر

2016
2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

127

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

2016

128

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

2016

129

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

2016

130

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016

131

ئامانجی فەلسەفە

شاسوار کەمال

2016

132

پرسی ژن

عادل عەلی

2016

133

چەپی نوێ

ئەکرەم میهرداد

2016

134

نامیلکەیلێبوردەیی

فەرشید شەریفی

2016

135

یاداشتەکانیجەنگ

سرتان عەبدوڵاڵ

2016

2016
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